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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1.1. Prezentul Regulament Intern cuprinde regulile și normele de conduită necesare pentru buna 

desfășurare a activității în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 156. Baza sa legală o constituie prevederile 

Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile acestuia 

respectă prevederile legislației muncii în vigoare, la data întocmirii acestuia și prevederile contractului 

colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate învățământ. 

1.2. Regulamentul intern cuprinde următoarele categorii de dispoziții: 

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității 

b) reguli generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor 

c) reguli privind respectarea principiului nediscriminării, al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnității, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă  

d) contractul individual de muncă: încheiere, executare, suspendare și încetare 

e) drepturile și obligațiile angajatorului și salariaților 

f) timpul de lucru, repaus, concedii și salarizare 

g) munca la domiciliu (telemunca) 

h) formarea profesională 

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 

j) reguli referitoare la disciplina muncii, procedura disciplinară, abaterile disciplinare, cercetarea 

disciplinară și sancțiunile aplicabile 

k) răspunderea patrimonială a angajatorului și a angajaților 

l) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților 

m) reguli privind protecția maternității la locul de muncă 

n) reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

o) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice. 

1.3. Prevederile prezentului Regulament intern sunt obligatorii pentru salariații unității, permanenți și 

temporari, și intră în vigoare din momentul luării la cunoștință de către aceștia, după cum urmează: prin 

afișare la sediul unității, pentru salariații aflați în activitate și anterior angajării prin procedura de 

informare stabilită potrivit Codului Muncii. 

1.4. Prezentul Regulament Intern este un act normativ cu caracter intern, prin care se stabilesc regulile 

cu privire la organizarea și disciplina muncii în cadrul unității precum și drepturile și obligațiile 

salariaților.  

CAPITOLUL II: Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității 

 

2.1. Conducerea are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății 

salariaților inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de a asigura securitatea și 

sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă prin informarea și pregătirea, punerea în aplicare 

a organizării activității de prevenire și protecție și mijloacelor necesare acesteia. 

2.2. În acest sens la nivelul unității se va determina sistemul de factori tehnici și nocivi care acționează 

asupra salariaților în procesul muncii, precum și măsurile organizatorice sau disciplinare care se impun 

și asigură controlul activității de securitate și sănătate în muncă.  

2.3. Conducerea va stabili prin intermediul lucrătorului desemnat / serviciului intern / serviciului extern 

de prevenire și protecție masurile pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, 

aplicabile tuturor angajaților, măsuri de prevenire și protecție specifice pentru anumite profesii sau 
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anumite activități, măsuri de protecție specifice aplicabile anumitor categorii de personal, dispoziții 

referitoare la organizarea și funcționarea unor organisme speciale de asigurare a securității și sănătății în 

muncă. 

2.4. Angajatorul are obligația să organizeze instruirea salariaților săi în domeniul securității și sănătății 

în muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalități specifice stabilite de comun acord de către 

angajator, împreună lucrătorul desemnat / serviciul intern / serviciul extern de prevenire și protecție și 

reprezentanții salariaților.  

2.5. Instruirea se realizează conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor 

metodologice de aplicare a acesteia din HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

2.6. Angajatorul trebuie să stabilească în fișa postului atribuțiile și răspunderea angajaților în domeniul 

securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate. 

2.7. Angajatul trebuie să ia la cunoștință de condițiile de muncă și măsurile de prevenire a accidentelor 

de muncă. 

2.8. Salariații vor fi dotați cu echipament de protecție și lucru stabilit în funcție de activitatea pe care o 

desfășoară, în conformitate cu HG nr. 1048/2006 și îl vor purta și folosi în timpul programului. După 

terminarea programului echipamentul din dotare se va curăța și depozita corespunzător. 

2.9. În vederea menținerii și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă 

conducerea unității va lua cel puțin următoarele măsuri: 

a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă; 

b) asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibrații, temperatură, aerisire, 

umiditate); 

c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare); 

2.10. Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instrucțiuni scrise, care să cuprindă reguli ce trebuie 

respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al utilizării în siguranță a utilajelor 

2.11. Angajatorul este obligat să încheie un contract cu un medic de medicină muncii care să presupună 

controale obligatorii la angajare și periodice (în funcție de riscurile sau responsabilitățile fiecărui post). 

2.12. Angajatorul este obligat să respecte întocmai indicațiile medicului de medicină muncii pentru 

fiecare angajat. 

2.13. Angajatul trebuie să ia la cunoștință că este obligat să anunțe orice defecțiune tehnică sau alte 

situații care constituie un pericol și să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă orice 

accident suferit de el sau/și de ceilalți membri din echipă. Totodată îi revine obligația de a-și însuși și 

respecta instrucțiunile interne de securitate și sănătate a muncii. 

2.14. Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la securitatea și sănătatea muncii atrage răspunderea 

disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală după caz, potrivit legii.  

2.15. Angajatorul se obligă să ia măsuri privind igienă, protecția sănătății și securitatea în muncă a 

salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează, conform OUG 96/14.10.2003 cu privire la 

protecția maternității la locurile de muncă, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

96/2003 și a legii 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/14.10.2003.  

2.16. În vederea menținerii stării de sănătate a angajaților în perioadele cu temperaturi externe ridicate, 

angajatorul trebuie să asigure programul de lucru și facilitățile conform OUG 99/2000. 

2.17. Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă privind activitățile desfășurate. 

SARCINILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE. 

2.17.1. Personalul  (învățător, institutor, profesor pentru învățământul primar profesor managerul 

clasei) răspunde de respectarea legislaţiei şi a instrucţiunilor proprii de sănătatea şi securitatea muncii în 

cadrul unității de învăţământ, cabinete, laboratoare, săli de clasă săli de sport şi a altor locuri de muncă 

din raza sa de activitate, având următoarele sarcini şi obligaţii: 
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a) în cabinete, laboratoare, săli de clasă, săli de sport şi celelalte locuri de muncă să afişeze, în dreptul 

fiecărei, instalaţii, echipamente de lucru sau a aparaturii de laborator instrucţiuni de folosire a acestora şi 

măsuri de protecţia muncii; 

b) să întocmească instrucţiunile proprii de sănătatea şi securitatea muncii specifice locurilor de muncă, 

în funcţie de caracteristicile aparatelor şi instalaţiilor existente, precum şi de condiţiile concrete în care 

se desfăşoară activitatea respectivă; 

c) să efectueze instructajul de sănătatea şi securitatea muncii specific locurilor de muncă respective; 

d) să asigure însuşirea de către elevi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice profesionale cu 

respectarea instrucţiunilor proprii de sănătatea şi securitatea muncii, să nu admită la lucru nici o 

persoană care nu a fost instruită sau care nu şi-a însuşit cunoştinţele necesare de securitatea muncii; 

e) să asigure o bună funcţionare a dispozitivelor de protecţie, a echipamentului de protecţie şi de lucru, 

răspunzând de aplicarea tuturor măsurilor de apărare individuală la locurile de muncă; 

f) să interzică elevilor părăsirea sau schimbarea locului din cabinete, laboratoare, fără aprobarea cadrului 

didactic. În timpul pauzelor se vor respecta prevederile regulamentului de ordine interioară, privitor la 

circulaţia şi staţionarea persoanelor în cadrul unităţilor didactice de instruire; 

g) să anunţe conducerea instituţiei de învăţământ în legătură cu orice accident de muncă. 

2.17.2. La repartizarea pe locuri de desfășurare a activității în cadrul unității de învățământ se va ţine 

cont de: 

a) pregătirea pe care o au elevii pentru lucrările ce li se încredinţează şi modul în care şi-au însuşit 

noţiunile corespunzătoare în ceea ce priveşte utilizarea fără pericol a instalaţiilor, dispozitivelor, din 

dotarea unității de învățământ respective; 

b) condiţiile speciale care trebuie create la locul de muncă (nivel de iluminat, microclimat, etc.); 

c) starea de sănătate şi posibilităţile de efort ale elevului. 

2.17.3. La repartizarea elevilor care au infirmităţi se vor avea în vedere: 

a) repartizarea acestora la locurile de muncă se va face numai cu acordul medicului; 

b) vor fi folosiţi la locurile de muncă care să nu prezinte – datorită infirmităţii – un pericol atât pentru ei 

cât şi pentru cei din jurul lor; 

c) vor fi supravegheaţi de conducătorul locului de muncă. 

2.17.4. Instructajul de SSM se efectuează de cei care organizează, controlează şi conduc munca şi 

activităţile şcolare şi extraşcolare. Instructajul de SSM se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii 

didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de accidente. Instructajul va consta 

din: 

1) Instructajul introductiv general care se face pentru elevi la începutul anului şcolar şi ori de câte ori se 

trece la o activitate diferită de cea pentru care au fost instruiţi în anul respectiv. 

Instructajul se va efectua de către conducătorul de lucrări (învățător, profesor pentru învățător primar, 

profesor, managerul clasei.) numit prin decizie sau în scris de conducătorul instituţiei şcolare respective. 

La instituţiile de învăţământ în care este organizat cabinet de protecţia muncii, instructajul se va 

desfăşura în acest cabinet.  

În cadrul instructajului introductiv general se vor prezenta, în principal, cunoştinţe privind: 

a) importanţa cunoaşterii şi respectării securităţii şi igiena muncii: drepturi, obligaţii, importanţa respectării 

disciplinei la locul de muncă; 

b) semnele de circulaţie în incinta instituţiei (şcolii), circulaţia la locul de muncă (sala de clasă, cabinet, 

laborator, sală de gimnastică, etc.); 

c) cunoaşterea locurilor cu pericol de explozii, incendii, etc. şi a interdicţiilor pentru aceste locuri; 

d) reglementările în vigoare privind importanţa şi obligativitatea folosirii echipamentului de protecţie; 

e) importanţa şi obligativitatea folosirii dispozitivelor de protecţie; 
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f) interdicţiile privind intervenţiile sau lucrul la instalaţii în afara activităţii ce le-a fost stabilită sau a 

sarcinilor repartizate; 

g) importanţa ordinii şi curăţeniei pe căile de acces şi la locul de muncă; 

h) noţiuni generale de electrosecuritate, ventilaţie şi iluminat; 

i) noţiuni de igiena muncii; 

j) acordarea primului ajutor în caz de accidente (accidente datorate curentului electric, şoc caloric, 

intoxicaţii, răni, fracturi, traumatisme interne, etc.); 

k) noţiuni generale privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 

În cazul vizitelor cu caracter didactic, făcute în grup de către elevi, instruirea va fi efectuată în prezenţa 

tuturor persoanelor, după care conducătorul grupului respectiv va semna fişa colectivă de instructaj şi va 

da dispoziţiile necesare privind păstrarea disciplinei pe toată durata vizitei.   

2) Instructajul la locul de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă respectiv 

(învățător, institutor, profesor pentru învățământul primar profesor, managerul clasei) tuturor elevilor şi 

altor persoane care urmează să-şi desfăşoare activitatea în mod temporar sau permanent, la acest loc de 

muncă. 

Instructajul la locul de muncă se efectuează pe baza prevederilor instrucţiunile proprii de sănătatea şi 

securitatea muncii şi a instrucţiunilor elaborate pentru locul de muncă sau instalaţiile la care vor lucra 

persoanele supuse instruirii. Instructajul va avea un caracter practic, demonstrativ. 

Admiterea la lucru a elevilor şi a altor persoane se va face numai după ce şeful ierarhic al persoanei care 

a efectuat instructajul introductiv general şi instructajul la locul de muncă a verificat că cel care a fost 

instruit şi-a însuşit cunoştinţele de protecţia muncii necesare pentru activitatea ce urmează să o 

desfăşoare. 

3) Instructajul periodic se efectuează la locul de muncă de către conducătorul respective (învățător, 

institutor, profesor pentru învățământul primar profesor, managerul clasei) elevilor şi tuturor persoanelor 

care-şi desfăşoară activitatea în acel loc de muncă şi are ca scop să reamintească instrucţiunile proprii de 

sănătatea şi securitatea muncii, să corecteze lipsurile manifestate şi să întărească disciplina în 

respectarea acestora. Acest instructaj se va efectua folosind: demonstraţia practică, materiale sugestive şi 

documentare (grafice, fotografii, planşe cu aspecte concrete din activitatea colectivului, etc.).   

2.17.5. Intervalul dintre două instructaje periodice va fi de maximum 4 luni în funcţie de condiţiile de 

muncă în instituţia de învăţământ. 

2.17.6. Instructajul periodic se efectuează obligatoriu şi în următoarele cazuri: 

- după un accident de muncă cu incapacitate temporară; 

- după o absenţă mai mare de 40 de zile; 

- la schimbarea condiţiilor de muncă; 

- când au apărut modificări ale normelor departamentale de protecţia muncii, elaborate de 

ministerele de profil; 

- în cazul efectuării unor lucrări ocazionale sau speciale, diferite de cele ce se execută în mod 

curent. 

2.17.7. În vederea desfăşurării corespunzătoare a instructajului, angajatorul are obligaţia să asigure 

materialele documentare şi de propagandă necesare (instrucţiuni, pliante, planşe, afişe, machete, 

diapozitive, filme, diafilme, etc.). În toate fazele instructajului se vor folosi mijloace audio-vizuale şi 

îndeosebi, desene, schiţe, fotografii, diapozitive, declaraţii (ale accidentaţilor, martorilor) etc. care să 

permită o prezentare cât mai completă a pericolului pe care îl prezintă încălcarea normelor de protecţia 

muncii. 

2.17.8. Instructajul (general introductiv, la locul de muncă şi periodic) se va consemna în mod 

obligatoriu în fişa individuală de instructaj, stabilită conform modelului tipizat. 



 

5 

 

2.17.9. Verificarea instructajului periodic se face de către şeful celui care efectuează instructajul şi de 

către persoane din conducerea instituţiei de învăţământ, care vor semna în fişele de instructaj ale celor 

verificaţi, confirmând, astfel, că aceştia au fost examinaţi şi posedă cunoştinţele necesare de protecţia 

muncii. 

2.17.10. Verificarea însuşirii instructajului se face astfel: 

- pentru elevi de către managerii claselor, profesorii de fizică, chimie, biologie, educaţie fizică şi 

administratorul de patrimoniu).- pentru personalul didactic, auxiliar, economic şi administrativ de către 

conducătorul instituţiei de învăţământ; 

- pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ, de către împuterniciţi ai Inspectoratului Şcolar. 

2.17.11. Toate persoanele care sunt promovate într-o muncă superioară vor fi supuse unei verificări a 

cunoştinţelor de protecţia muncii specifice noului loc de muncă. 

2.17.12. Activităţile instructiv-educative organizate pentru elevi se desfăşoară în spaţii de şcolarizare cu 

diferite amenajări şi dotări tehnico-materiale care necesită pentru folosirea lor respectarea unor norme 

minimale de protecţia muncii. 

2.17.13. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia: 

1. să urmărească asigurarea condiţiilor de iluminat, microclimat şi ventilaţie în spaţiile şi locurile de 

organizare şi desfăşurare a activităţilor instructiv-educative; 

2. să controleze periodic starea mobilierului din dotare şi să ia măsuri pentru repararea sau îndepărtarea 

obiectelor deteriorate care pot produce accidente în rândul elevilor; 

3. să asigure fixarea şi ancorarea vitrinelor şi dulapurilor din dotarea spaţiilor destinate desfăşurării 

activităţilor instructiv-educative; 

4. să protejeze eventualele prize amplasate la niveluri coborâte pentru a preveni accidentarea elevilor 

prin electrocutare; 

5. să pregătească şi să urmărească modul în care elevii utilizează la activităţi manuale diferite unelte şi 

instrumente simple (ac de cusut, foarfece, ac de pirogravat, etc.) fără a se accidenta; 

6. să asigure fixarea şi funcţionarea instalaţiilor montate în curtea şcolii în conformitate cu normele de 

tehnica securităţii şi protecţia muncii; 

7. să îndepărteze din curtea şcolii sau să protejeze sistemele de împrejmuiri cu stâlpi şi ancore cu 

suprafeţe tăietoare sau cu vârfuri ascuţite şi să astupe eventualele găuri de evacuare ori alte denivelări 

care pot cauza accidente în rândul elevilor; 

8. să ia măsuri pentru funcţionarea permanentă a dispozitivelor de închidere şi deschidere a tuturor 

ferestrelor şi uşilor. 

9. să asigure cunoaşterea de către elevi a schemei de evacuare din clădirea şcolii şi să conştientizeze 

necesitatea deplasării în ordine în localul şi incinta şcolii pentru evitarea accidentelor pe scări, în sălile 

de clasă, în curte etc.; 

10. să asigure ancorarea şi  fixarea băncilor, vitrinelor, tablourilor, a tablei în sălile de clasă şi a 

aparatelor din sălile de gimnastică sau cele montate în perimetrul bazei sportive; 

11. să demonstreze şi să urmărească însuşirea de către elevi a modului de utilizare a instalaţiilor şi 

mijloacelor de învăţământ din dotarea sălilor de clasă şi laboratoare; 

12. să efectueze instructaje şi să dea indicaţiile necesare pentru prevenirea accidentelor în folosirea 

instrumentelor de scris (pix, stilou, compas)  şi a instrumentelor, uneltelor şi aparatelor utilizate în orele 

de abilităţi practice; 

13. să asigure îndrumarea elevilor şi să organizeze colectivele de elevi pe grupe în activităţile de 

observare, de efectuare a unor măsurători în teren sau a unor lucrări experimentale de laborator; 

14. să asigure securitatea corporală a elevilor în vizite, excursii, drumeţii, tabere, etc.; 
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15. să instruiască elevii cu privire la evitarea accidentelor cu prilejul colectării şi depozitării diferitelor 

materiale recuperabile. 

2.17.14. Staţiile de amplificare, aparatele şi utilajele electrice vor fi instalate numai în încăperi uscate şi 

curate; alimentarea acestora, prin derivaţii provizorii, de la tabloul de distribuţie este interzisă. Se 

interzice utilizarea maşinilor şi utilajelor la puteri nominale mai mari decât suportă reţeaua; 

2.17.15. Toate instalaţiile electrice de pe întreg teritoriul grădiniţei aflate în locuri de muncă periculoase, 

unde elevii şi personalul ar putea veni în contact cu ele, vor fi prevăzute cu izolaţiile şi apărătoarele 

reglementare, precum şi cu tăbliţele avertizoare respective (specifice instalaţiilor din unitatea de 

învățământ); 

2.17.16. Încăperile şi spaţiile şcolare în care se află instalaţiile electrice, generatoare, transformatoare, 

acumulatoare etc. vor fi prevăzute cu afişe sugestive, plancarde şi instrucţiuni privitoare la 

electrosecuritate; 

2.17.17. În caz de electrocutare, măsurile de prim ajutor trebuie luate în funcţie de starea în care se 

găseşte accidentatul, astfel: 

 a) scoaterea rapidă a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv, cu 

respectarea tuturor prevederilor din normele în vigoare, deoarece, dacă accidentatul este atins de o 

persoana înainte de scoaterea lui de sub tensiune, aceasta poate fi electrocutată; 

 b) cel care oferă ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate, rău conducătoare de electricitate 

(ţesături, funii, prăjini, mănuşi, covoraşe şi galoşi de cauciuc etc.), iar la instalaţiile de înaltă tensiune 

este obligatoriu folosirea mănuşilor şi a cizmelor din cauciuc electroizolant; îndepărtarea conductoarelor 

căzute la pământ se va face cu o prăjină uscată din lemn, iar ruperea lor se face prin lovirea, de la 

distanţă, cu corpuri rău conducătoare de electricitate;  

 c) în cazul când accidentatul este în stare de leşin, trebuie chemat neîntârziat un medic sau 

“Salvarea”; până la sosire, persoana accidentată se va aşeza într-o poziţie comodă, liniştită, 

îmbrăcămintea îi va fi desfăcută pentru facilitarea respiraţiei, accidentatului dându-i-se în acelaşi timp să 

miroasă o soluţie de amoniac; dacă accidentatul a încetat să mai respire sau respiră anormal, rar, 

convulsiv, i se va face imediat respiraţie artificială. Pentru reanimarea accidentatului, fiecare secundă 

este preţioasă. Dacă scoaterea de sub tensiune  şi  începerea respiraţiei artificiale se fac imediat după 

electrocutare, readucerea la viaţă reuşeşte de cele mai multe ori. De aceea, primul ajutor trebuie acordat, 

fără întârziere, chiar la locul accidentului.  

2.17.18. Pentru prevenirea accidentelor în sălile sport şi în cadrul orelor de educaţie fizică sau ansamblu 

sportiv: 

1. Conducerea instituţiei de învăţământ trebuie să asigure condiţii igienico-sanitare corespunzătoare 

pentru buna desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică şi sport, măsuri de bună funcţionare a sălilor de 

educaţie fizică, a instalaţiilor şi aparaturii cu care sunt dotate. 

2. În timpul desfăşurării lecţiilor de educaţie fizică şi de activităţi sportive, toţi elevii trebuie să posede 

echipament adecvat anotimpului şi condiţiilor atmosferice în care se desfăşoară activitatea. 

3. Înainte de începerea lecţiilor cadrul didactic va verifica starea aparaturii şi instalaţiilor din sala de 

educaţie fizică şi de pe terenurile de sport. Nu se va admite efectuarea exerciţiilor la instalaţii şi aparate 

defecte. 

4. Elevii bolnavi sau parţial inapţi pentru activitatea fizică vor anunţa profesorul şi nu vor executa 

exerciţiile care le-ar periclita sănătatea. Se vor respecta indicaţiile MEC privind scutirile medicale, vizita 

medicală fiind obligatorie pentru elevi la fiecare început de an şcolar. Pentru a participa la ore, elevii 

sunt obligaţi să prezinte o adeverinţă cu menţiunea “CLINIC SĂNĂTOS - APT PENTRU 

ACTIVITĂŢILE  DE  EDUCAŢIE  FIZICĂ  ŞI  SPORT”. 
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5. Pauza dinaintea orei de educaţie fizică este afectată echipării şi deplasării la locul de desfăşurare a 

activităţii (teren, sală). În această pauză nu este indicat să se consume alimente, pentru a nu avea 

tulburări digestive. 

6. Intrarea în sală (pe teren) se face în prezenţa cadrului didactic, elevii aliniindu-se în formaţia şi la 

locul stabilit. 

7. Elevii au obligaţia ca în timpul orelor să execute numai exerciţiile indicate de profesor şi să respecte 

regulile de joc. 

8. În timpul deplasării sau al activităţii elevii nu au voie să-şi pună piedică, să iasă brusc în faţa 

celorlalţi, pentru a nu provoca busculade. 

2.17.19. Un prim element căruia trebuie să i se acorde atenţie este câmpul magnetic creat în jurul 

calculatorului, mai ales cel creat de monitor şi cel creat de uităţile de discuri magnetice. Câmpul creat de 

monitor are cca. 32 mG (mili Gauss) şi arie mai mare înspre spatele acestuia. Astfel este dăunătoare 

aşezarea monitoarelor pe sistemul clasei de elevi (unul în spatele celuilalt). De asemenea, în spatele 

monitorului nu se vor ţine benzi sau discuri magnetice şi nici nu va sta în mod obişnuit vreo persoană. 

Amplasarea monitorului faţă de sursa de lumină a încăperii în care se lucrează este foarte importantă 

pentru ochi. O combinare defectuoasă a luminii încăperii cu emisia luminoasă a monitorului duce la 

tulburări de vedere. În general, monitorul se va plasa astfel încât lumina naturală venită de pe fereastră 

să cadă în lateral faţă de persoana care lucrează la calculator. Altfel, ori se combină cu emisia ecranului 

şi se reflectă deranjant pentru ochi, ori vine direct în ochi împreună cu cea de la ecran. Trebuie ca 

monitorul să dispună de protecţia la radiaţii. 

2.17.20. Nu trebuie să se stea prea aproape cu ochii de monitor. Distanţa minimă este de 50 cm. 

2.17.21. Poziţia defectuoasă la calculator va avea consecinţe asupra coloanei vertebrale. Acest lucru 

apare mai ales la tineri, care preferă să tasteze cu tastatura pe genunchi, sau cu o singura mână, sau 

aplecaţi peste tastatură. 

2.17.22. Calculatorul trebuie conectat la reţeaua de curent electric printr-o priză cu împământare. Dacă 

reţeaua de alimentare cu curent electric prezintă fluctuaţii de tensiune şi, în consecinţă, de frecvenţă, se 

recomandă utilizarea unei surse neîntreruptibile de tensiune electrică, care să asigure un timp minim de 

salvare a fişierelor şi de închidere corectă a calculatorului. Fluctuaţiile de tensiune, până la opriri şi 

porniri bruşte, pot duce la distrugerea hard disk-ului prin deteriorarea mecanicii braţelor cu capete de 

citire/scriere. Acestea pot „cădea” pe suprafaţa discului şi cum acesta se roteşte, vor acţiona ca nişte 

pluguri, distrugându-l.  Nu se recomandă pornirea şi oprirea calculatorului într-un interval scurt de timp, 

pentru a preveni eventualele şocuri electrice. 

2.17.23. Atunci când este transportat la temperaturi joase şi apoi introdus în interior, calculatorul nu va 

fi pornit decât după ce va ajunge la temperatura camerei (schimbările bruşte de temperatură provoacă 

condens pe diverse componente şi când acestea sunt puse sub tensiune se pot distruge, în special tubul 

monitorului). 

2.17.24. Trebuie verificat periodic sistemul de răcire al microprocesorului (cooler-ul), deoarece 

microprocesorul fiind compus din componente care realizează emisii termice produce o încălzire a 

pastilei de siliciu şi pot apărea dilatări. Durata de funcţionare a microprocesorului va fi cu atât mai mare 

cu cât acesta va funcţiona la temperaturi mai mici. Deşi unele plăci de bază permit overclocking-ul 

„funcţionarea microprocesorul la o frecvenţă de tact superioare celei marcate pe chip”, această practică 

nu este recomandată deoarece scurtează viaţa microprocesorului sau îl poate distruge rapid. Nu trebuie 

puse în lucru floppy disk-uri imediat ce au fost aduse dintr-un mediu rece. 

2.17.25. Dacă manipulaţi hard disk-ul (la instalarea unuia nou sau la transferul într-un alt calculator), 

trebuie să îl feriţi de şocuri mecanice, deoarece componentele mecanice din interior sunt sensibile. Un 

hard disk lovit va fi definitiv compromis. 



 

8 

 

2.17.26. Mediul în care lucrează calculatorul trebuie ferit de praf care poate înfunda cooler-ul  

microprocesorului sau fantele de ventilaţie ale sursei de alimentare. 

2.17.27. În situaţiile în care se desface carcasa şi se ating componentele din interior, sau atunci când 

instalăm noi componente hardware, este obligatoriu ca persoana care execută aceste operaţii să fie 

descărcată electrostatic, pentru a nu produce scurtcircuite pe plăcile interioare calculatorului. Acest lucru 

se poate realiza atingând o suprafaţă metalică nevopsită (carcasa calculatorului). În aceste situaţii 

calculatorul va fi debranşat de la reţeaua electrică înainte de a i se deschide carcasa.  

Pentru o protecţie a monitorului este recomandabilă activarea opţiunii de trecere la stand by pe timpul 

cât nu lucrează, în loc de folosirea unui screen saver. 

2.17.28. În bucătăria unităţilor de învăţământ vor fi admise numai persoanele calificate şi anume 

instruite pentru activităţile care se desfăşoară la acest loc de muncă. 

2.17.29. În timpul lucrului personalul are obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie şi de 

lucru stabilit de  unitate. 

2.17.30. În bucătării sau alte spaţii de pregătire la cald este interzis lucrul fără asigurarea ventilării 

încăperilor. 

2.17.31. Utilizarea instalaţiilor din dotare (instalaţii frigorifice, vitrine frigorifice, dispozitive pentru 

stors fructe, maşina de tăiat mezeluri) se va face cu respectarea prevederilor din cărţile tehnice 

respective, cu privire la măsurile de prevenire a accidentelor. 

2.17.32. Înainte de începerea lucrului la maşini de gătit, roboţi, cuptoare, friteuze, griluri, rotisoare sau 

alte aparate electrice folosite la producerea preparatelor de bucătărie, patiserie sau bar veţi verifica dacă: 

 Maşinile / aparatele sunt alimentate la tensiunea nominală prescrisă şi cunoscută de dv. 

 Utilajele sunt legate la centura de împământare şi dacă legăturile sunt continue. 

 Nu prezintă defecţiuni vizibile sau dacă nu produc zgomote anormale sau trepidaţii. 

 Au asigurată stabilitatea pe picioare sau pe mesele pe care sunt aşezate şi nu există pericolul ca acestea 

să alunece sau să se răstoarne în timpul funcţionării. 

 Apărătorile şi dispozitivele de protecţie există şi corespund din punct de vedere al securităţii muncii. 

2.17.33. Punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi aparatelor din bucătărie se va face în 

conformitate cu instrucţiunile de folosire afişate la fiecare utilaj şi cuprinse în cartea tehnică a 

aparatului, astfel încât activitatea să decurgă în condiţii de securitate, iar personalul care le exploatează 

va fi instruit în acest scop. 

2.17.34. Este interzisă intervenţia la maşinile şi aparatele în funcţiune, prevenind astfel accidentele prin 

electrocutare şi arsurile. 

2.17.35. Orice defecţiune va fi anunţată şefului direct pentru a lua măsurile de remediere în condiţii de 

securitate a acesteia. 

2.17.36. Este interzis ca muncitorul care utilizează o maşină să încerce şi repararea ei. Reparaţia trebuie 

făcută de către personal de specialitate autorizat. 

2.17.37. Este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea cărnii, peştelui, zarzavatului şi legumelor, 

la fiecare preparare de meniuri sau ori cîte ori este nevoie. 

2.17.38. Resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de producţie şi din 

operaţia de servire a clienţilor se vor colecta în saci din material plastic, în recipiente etanşe, 

confecţionate din materiale rezistente, evacuarea făcându-se înainte ca acestea să depăşească capacitatea 

de depozitare sau să intre descompunere. 

2.17.39. Conform normelor sanitare în vigoare, unitatea are stabilită şi amenajată o zonă pentru 

depozitarea gunoiului menajer, la distanţă mare de locul alimentar, care este obligatoriu a fi folosită fără 

a fi depăşită. 

2.17.40. Curăţarea locului de muncă se va efectua ori de câte ori este necesar pentru prevenirea 
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alunecării persoanelor în zona de lucru. 

2.17.41. Persoanele care manevrează semipreparatele şi preparatele în camerele sau dulapurile 

frigorifice vor evita trecerea bruscă de la cald la rece, pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 

2.17.42. Activitatea din bucătării se va desfăşura în sucesiunea operaţiilor, în flux fără încrucişări. 

2.17.43. Cuţitele utilizate la tranşarea cărnii se vor purta în suporturi speciale (teci). Este interzis 

purtarea cuţitelor în buzunare.   

2.17.44. Este interzisă folosirea utilajelor alimentate cu energie electrică fără echipamentul electric de 

comandă-control în stare de funcţionare, prevăzut de proiectant. 

2.17.45. Manevrarea tuturor întrerupătoarelor electrice se va face cu mâinile uscate iar în situaţii de 

exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu mănuşi electroizolante şi de pe platforme 

electroizolante sau de pe covoare din cauciuc. 

CAPITOLUL III. Reguli generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor 

 

3.1. Întreg personalul este obligat să cunoască și să aplice regulile de prevenire, combatere și intervenție 

în caz de incendiu, specifice locurilor de muncă respective. Locurile de muncă cu pericol deosebit de 

incendiu și explozie, vor fi marcate vizibil, cu tăblițe avertizoare specifice. Toate locurile de muncă cu 

pericol de incendiu sau explozie, vor fi dotate cu materiale adecvate, necesare localizării și lichidării 

incendiilor. 

3.2. Persoanele care lucrează în spații prevăzute cu hidranți interiori și materiale de stingere a 

incendiilor, trebuie să cunoască poziția și modul de folosire al acestora. 

3.3. Căile de acces vor fi menținute în perfectă stare de curățenie, interzicându-se blocarea acestora, iar 

accesul la materialele de intervenții (hidranți, stingătoare, panouri P.S.I. etc.) vor fi menținute în 

permanență libere. 

3.4. Se interzice utilizarea oricăror forme de improvizații sau provizorate, la instalațiile electrice sau la 

cele cu surse de foc deschis. Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice, neizolate sau 

suprasolicitate, precum și a prizelor și întrerupătoarelor defecte. Aparatura electrică aflata sub tensiune 

nu se va amplasa în apropierea materialelor combustibile. Nu se vor utiliza siguranțe fuzibile 

supradimensionate. 

3.5. La montarea sau utilizarea aparaturii și instalațiilor consumatoare de gaz, se vor respecta, strict, 

obligațiile referitoare la obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare modificării instalațiilor 

de gaze. Se va utiliza numai aparatură și instalații omologate, iar instalarea acestora se va face numai de 

către personal autorizat pentru astfel de lucrări. 

3.6. Se interzice depozitarea materialelor ușor inflamabile și combustibile, fără o utilizare imediată și 

strict necesară unui schimb de lucru. Acestea se vor depune în locuri special amenajate. Lichidele 

inflamabile se vor păstra numai în vase speciale închise ermetic. 

3.7. Nu se va lăsa focul deschis, reșouri sau aparatură electrică în priză sau lumânări aprinse, la părăsirea 

locului de muncă. 

3.8. La orice început de incendiu se va interveni cu materialele din dotarea locului de muncă, conform 

instrucțiunilor de utilizare date de fabricant, pentru fiecare tip de stingător. În raport cu felul și locul 

incendiului, se va interveni cu următoarele materiale: 

 la materiale combustibile solide și lichide (cu excepția carbidului și a varului nestins și a altor substanțe 

ce intra în reacție periculoasă cu apa) se vor utiliza stingătoare cu spuma și apa de la hidranți; 

 la instalațiile electrice și la substanțele ce nu pot fi stinse cu apă și spumă se vor utiliza stingătoare cu praf 

și dioxid de carbon; 
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 la instalațiile electrice se vor utiliza stingătoare cu dioxid de carbon, se interzice utilizarea apei sau a 

stingătoarelor cu spumă. 

3.9. Este strict interzisă utilizarea materialelor de intervenție pentru cazuri de incendiu, în alte scopuri, 

deteriorarea sau întreținerea lor necorespunzătoare. 

3.10. În cazul izbucnirii unui incendiu, care nu poate fi stins imediat, cu mijloace proprii, se vor anunța 

pompierii militari la telefon 112. 

3.11. Periodic, odată cu instruirea pe linie de securitate și sănătate în muncă, se va face și instruirea 

personalului pe linia prevenirii și stingerii incendiilor. 

3.12. Fumatul în incinta organizației  

Pentru a oferi un mediu de lucru sănătos și sigur, este interzis fumatul în spațiile din unitățile de 

învățământ, inclusiv în curtea unităților. 

CAPITOLUL IV. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării, al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnității, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în 

relațiile de muncă 

 

4.1. Angajatorul respectă prevederile legale cu privire la nediscriminare și la respectarea demnității 

umane și aplică principiul egalității de tratament față de toți salariații săi. Astfel relațiile de muncă din 

cadrul unității nu sunt condiționate:  

a) de participarea la o activitate economică sau exercitarea liberă a unei profesii, de apartenența 

salariatului la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, de convingerile, sexul sau orientarea 

sexuală, de vârsta sau de apartenența salariatului la o categorie defavorizată; 

b) la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv că aceasta aparține unei rase, naționalități, etnii, 

religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau 

orientării sexuale a acesteia; 

c) la ocuparea unui post, prin anunț sau concurs lansat de societate sau de reprezentantul acesteia, de 

apartenența la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârstă, 

de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaților;  

d) la acordarea prestațiilor sociale de care beneficiază salariații, datorită apartenenței angajaților la o 

rasă, naționalitate, comunitate lingvistică, origine etnică, religie, categorie socială sau categorie 

defavorizată ori datorită vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor acestora. 

4.2. Reglementările mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unității de a 

refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerințelor și standardelor uzuale în domeniul 

respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare. 

4.3. Angajatorul asigură confidențialitatea datelor privitoare la rasa, naționalitatea, etnia, religia, sexul, 

orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc 

de muncă. 

4.4. (1) Prin discriminare directă se înțelege diferența de tratament a unei persoane în defavoarea alteia, 

datorită apartenenței sale la un anumit sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență 

națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală. 

(2) Prin discriminare indirectă se înțelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în aparență neutre, 

care, prin efectele pe care le generează afectează persoanele de un anumit sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine 

socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală, exceptând 

situația în care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificată prin factori obiectivi, 
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fără legătură cu sexul, orientarea sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, 

culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, 

apartenență sau activitate sindicală. 

4.5. Se impune respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricăror forme de încălcare a 

demnității, în cadrul unității, cu privire la: 

a) organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) angajarea în toate posturile sau locurile vacante și la toate nivelele ierarhiei profesionale; 

d) stabilirea remunerației/salariului; 

e) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 

f) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale; 

g) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și 

recalificare profesională; 

h) evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

i) promovare profesională; 

j) aplicarea măsurilor disciplinare; 

k) condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform legislației în 

vigoare; 

l) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 

m) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 

4.6. Nu sunt considerate discriminări: 

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecția maternității, nașterii și alăptării; 

b) măsurile stimulative, temporare, pentru protecția anumitor categorii de femei sau bărbați; 

c) cerințele de calificare pentru activități în care particularitățile de sex constituie un factor determinant 

datorită specificului condițiilor și modului de desfășurare a activităților respective. 

4.7. (1) Hartuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată 

discriminare după criteriul de sex și este interzisă. 

(2) Hartuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, 

gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, cereri de 

favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale, care afectează demnitatea, integritatea 

fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă. 

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire sexuală, 

având ca scop: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată; 

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 

remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul 

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viață sexuală. 

(4) Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru încălcarea 

acestora. 

(5) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă și face public faptul că 

încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajații 

care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin orice manifestare confirmată de hărțuire sexuală 

la locul de muncă, vor fi sancționați disciplinar. 

4.8. (1) Persoana care se consideră hărțuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care 

va conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă. 
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(2) Angajatorul va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce 

investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica 

măsuri disciplinare. 

(3) La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei. 

(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și 

împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și 

vor fi sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare. 

(5) Hartuirea sexuală constituie și infracțiune. Potrivit dispozițiilor art. 223 indice 1 din Codul penal, cu 

modificările ulterioare, hartuirea unei persoane prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține 

satisfacții de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influența pe care i-o 

conferă funcția îndeplinită la locul de muncă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu 

amendă. 

4.9. (1) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în 

unitate, cu respectarea prevederilor legale, a regulamentului intern, precum și a drepturilor și intereselor 

tuturor salariaților. 

(2) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității fiecărei 

persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale 

salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor 

prevăzute de lege. 

4.10. (1) Angajații au dreptul că în cazul în care se consideră discriminați după criteriul de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenta națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune 

politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate 

sindicală să formuleze sesizări, reclamații ori plângeri către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este 

direct implicat, și să solicite sprijinul reprezentanților sindicatelor din unitate pentru rezolvarea situației 

la locul de muncă. 

(2) În cazul în care această sesizare/reclamație nu a fost rezolvată la nivelul unității prin mediere, 

persoană angajată care justifică o lezare a drepturilor sale în domeniul muncii, în baza prevederilor 

legale, are dreptul să introducă plângere către instanță judecătorească competentă, la secțiile sau 

completele specializate pentru conflicte de muncă și litigii de muncă ori de asigurări sociale în a căror 

rază teritorială de competență își desfășoară activitatea angajatorul sau făptuitorul ori, după caz, la 

instanță de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei. 

(3) Prin plângerea introdusă în condițiile prevăzute mai sus, persoana angajată care se consideră 

discriminată după criteriul de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență 

națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală are dreptul să solicite despăgubiri 

materiale și/sau morale, precum și/sau înlăturarea consecințelor faptelor discriminatorii de la persoana 

care le-a săvârșit. 

4.11. (1) Măsurile pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și pentru eliminarea 

discriminării directe și indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal, salariata/salariatul are 

dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiții de 

muncă echivalente, și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care 

ar fi avut dreptul în timpul absenței. 
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(3) La revenirea la locul de muncă în condițiile prevăzute la alin. (2) salariata/salariatul are dreptul la un 

program de reintegrare profesională a cărui durată este de 5 zile lucrătoare. 

CAPITOLUL V. Contractul individual de muncă: încheiere, executare, suspendare și încetare 

5.1. Procedura de angajare în cadrul unității 

5.1.1. Formele de angajare agreate de societate sunt contractul individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată, determinată și contractul individual de muncă cu timp parțial (drepturile și obligațiile 

acestor salariați stabilindu-se în raport cu timpul de muncă efectiv lucrat). 

5.1.2. Conducătorii unității  de învățământ sunt obligați să traseze și să aducă la cunoștința noilor 

angajați sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile ce decurg din executarea funcției, felul muncii 

desfășurate, regulile specifice pentru munca ce urmează să o presteze, modul de întrebuințare al 

echipamentelor de lucru, rolul profesional îndeplinit în cadrul unității precum și faptul că vor fi supuși 

unei perioade de probă pentru a fi verificați dacă corespund din punct de vedere aptitudinal postului 

ocupat.  

5.1.3. Conducerea unității are obligația încheierii unui contract individual de muncă în formă scrisă. 

Anterior angajării persoana este informată cu privire la clauzele generale și speciale ce urmează să fie 

înscrise în contractul individual de muncă, clauze ce vor respecta actele normative în vigoare și asupra 

riscurilor de accidentare specifice postului . 

5.1.4. Contractele individuale de muncă ale salariaților se încheie sub forma scrisă, semnate de părți 

după ce în prealabil conducerea unității verifică aptitudinile profesionale ale persoanei care solicita 

angajarea.  

5.1.5. Perioada de probă 

(1) În cazul în care, cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei care solicită angajarea, se 

constată de către angajator că se impune o verificare mai amănunțită a acestor aptitudini, se procedează 

la întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă, care va cuprinde sub forma unei clauze 

contractuale o perioadă de probă de  maxim 90 zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de 

maxim 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.  

(2) În cazul persoanelor cu handicap care solicită angajarea, angajatorul va informa persoana despre 

clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă și îl va întocmi în formă scrisă, cu 

menționarea obligatorie, sub forma unei clauze contractuale, a unei perioade de probă de 30 de zile 

calendaristice.  

(3) Perioada de probă la care va fi supus angajatul cu  contractul individual de muncă pe durată 

determinată nu va depăși: 

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a  contractul individual de muncă mai mică de 3 luni; 

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă  între 3 luni și 6 luni; 

c) 30 zile lucrătoare pentru o durată a  contractul individual de muncă mai mare  de 6 luni; 

d) 45 zile lucrătoare  în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului 

individual de muncă mai mare de 6 luni; 

(4) O nouă perioadă de probă (pentru verificarea aptitudinilor profesionale), pe parcursul executării 

aceluiași contract individual de muncă, diferită de cea stabilită inițial, sub forma unei clauze 

contractuale, poate fi stabilită de către același angajator doar în următoarele cazuri: 

a) salariatul debutează într-o nouă funcție sau profesie; 

b) salariatul urmează să presteze activitate într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau 

periculoase; 

(5) În situația unei noi perioade de probă, angajatorul este obligat să realizeze informarea salariatului 

asupra noilor prevederilor contractuale, urmând ca în maxim 15 zile de la data informării în scris a 
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salariatului, angajatorul să procedeze la încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, 

care își va produce efectele de la momentul întocmirii acestuia în formă scrisă și semnării lui de către 

cele 2 părți contractante. 

(6) Începutul duratei perioadei de probă este la momentul începerii activității, chiar dacă contractul 

individual de muncă a fost încheiat la o dată anterioară. Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură 

de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, în prezentul Regulament și în contractul individual de muncă. Perioada de probă constituie 

vechime în muncă. 

(7) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai 

printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea 

acesteia. Persoanele concediate pentru necorespundere profesională care se află în perioada de probă nu 

beneficiază pe dreptul de preaviz. 

(8) Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru același post 

este de maximum 12 luni. 

(9) În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ superior care solicită la debutul lor în profesie 

angajarea, angajatorul va informa persoanele respective despre clauzele generale ce vor fi trecute în 

contractul individual de muncă și va întocmi în formă scrisă contractul, cu menționarea obligatorie, sub 

forma unei clauze contractuale, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. 

Fac excepție acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei 

de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverință, care este vizată de Inspectoratul teritorial de 

muncă în a cărui rază teritorială de competență acesta își are sediul. Începutul duratei perioadei de stagiu 

este la momentul începerii activității, chiar dacă contractul individual de muncă a fost încheiat la o dată 

anterioară. 

5.1.6. a) După expirarea perioadei de probă, angajații cu funcție de execuție vor fi evaluați de către 

superiorul ierarhic direct și directorul de departament care au obligația întocmirii unui raport de 

evaluare. Raportul de evaluare va preciza gradul în care angajatul corespunde din punct de vedere al 

competenței profesionale și a capacității de muncă cerințelor postului și din punct de vedere 

comportamental cerințelor unității. În baza acestui raport conducerea unității poate lua decizia de 

menținere a raportului de muncă sau de încetare a acestuia. 

b) Angajații cu funcție de conducere vor fi evaluați de conducerea unității. 

c) După expirarea perioadei de probă, conducerea unității își rezerva dreptul de a-l încadra pe angajat pe 

alt post decât cel prevăzut inițial corespunzător aptitudinilor și competenței angajatului.  

5.1.7. Relația de muncă începe în momentul prezentării salariatului la locul de muncă, nu mai devreme 

de data convenită în contractul individual de muncă. Noul angajatul dobândește statutul de salariat doar 

atunci când exista acordul său scris, respectiv a semnat contractul individual de muncă.  

5.1.8. Conducerea unității stabilește locurile de muncă ale salariaților în funcție de pregătirea 

profesională, aptitudini, existând posibilitatea ca sarcinile de serviciu să nu fie realizate într-un cadru 

stabil.  

5.1.9. La semnarea contractului individual de muncă, fiecărui salariat i se va aduce la cunoștință, sub 

semnătură, prevederile fișei postului și Regulamentului intern. Noii angajați nu vor fi repartizați la lucru 

decât după ce și-au însușit temeinic instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă și regulile de 

prevenire a incendiilor, după efectuarea instructajului introductiv general și introductiv la locul de 

muncă privind securitatea și sănătatea pentru locul de muncă unde își vor desfășura activitatea. 

5.1.10. Conducerea unității trebuie înștiințată în scris, în termen de 30 de zile, de orice modificare a 

situației personale a salariaților săi (obținerea sau pierderea unui statut social, situație de handicapat, 

graviditate, acordarea sau pierderea pensiei, pensie de boală, deces familial, îmbolnăvire, ordine de 
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recrutare/incorporare militară, schimbarea domiciliului, actului de identitate, etc.).  

 5.1.11. Societatea are dreptul de a impune încheierea unui contract de confidențialitate cu privire la 

informațiile furnizate salariatului prealabil încheierii/modificării contractului individual de muncă. 

5.2. Reguli obligatorii la angajare: 

Candidatul va respecta următoarele reguli: 

a) acceptă să prezinte toate documentele solicitate în vederea identificării sale corecte, de constituire a 

dosarului său de personal și de completare a contractului său individual de muncă; 

b) acceptă să completeze toate formularele privind asigurările sociale obligatorii și declarațiile legate de 

impozitarea globală a veniturilor, cât și a altor documente prevăzute de legislația muncii în vigoare; 

c) permite unității să efectueze verificarea prealabilă angajării, acordând acceptul de i se verifica 

activitatea la fostul/foștii săi angajatori; refuzul candidatului de a respecta regulile unității de verificare 

prealabilă determină încetarea procedurii de recrutare - angajare; 

 d) neprezentarea candidatului la postul de muncă la data convenită de părți cu ocazia încheierii 

documentelor de angajare, cu excepția situațiilor temeinic justificate și comunicate în timp util 

conducerii unității, determină neînceperea activității candidatului; în această situație aceasta este 

exonerată de răspunderea neexecutării și anulării contractului individual de muncă respectiv. 

5.3. Reguli obligatorii pe durata executării contractului individual de muncă: 

Salariatul va respecta următoarele reguli: 

a) respecta programul de lucru; 

b) participă la instructajul introductiv general de securitate a muncii, de prevenire și stingere a 

incendiilor, la instructajul la locul de muncă și la instructajele periodice planificate pe toată durata 

executării contractului individual de muncă; 

c) respectă durata pauzei de masă; 

d) respectă structura organizatorică;  

e) executa la timp și în condițiile cerute dispozițiile primite de superiorii ierarhici; 

f) respecta circuitul documentelor. Toate documentele care intra în unitate vor fi înregistrate în registrul 

de evidenta al documentelor și vor fi repartizate de către conducerea unității compartimentelor 

interesate. 

Toate documentele care ies din unitate vor fi înregistrate în registrul de evidență al documentelor de la 

secretariatul unității și expediate celor care le sunt destinate. 

În cazul în care documentele sunt expediate prin delegat, acesta va semna în registru pentru preluarea lor 

și va presta întreaga răspundere pentru atingerea lor la destinație. 

g) salariații sunt obligați să nu părăsească locul de muncă, indiferent de motiv, în timpul programului 

fără aprobarea superiorului ierarhic (cu excepția situațiilor de pericol iminent). 

Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite 

cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care solicită 

acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu 

va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea 

numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în 

maximum 24 de ore. 

Salariații pot fi învoiți să lipsească de la locul de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale 

numai pe baza unui bilet de învoire aprobat de superiorul ierarhic și de conducerea unității. 

În biletele de voie se va specifica în mod obligatoriu durata de timp pentru care se acordă învoirea, ora 

părăsirii incintei, precum și ora de întoarcere. 

La revenirea în unitate, salariatul va preda biletul de voie la secretariatul unității. După vizarea biletelor 

de voie de către conducere, acestea vor fi predate de către secretariat serviciului salarizare. Serviciul 
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salarizare însumează perioadele de timp pentru care s-au acordat unui angajat bilete de voie, urmând ca 

aceste perioade să fie scăzute din concediul de odihnă al salariatului.  

h) poartă o ținută decentă în timpul programului de muncă; 

i) anunța conducerea unității vis-à-vis de intenția de a rămâne peste programul normal de lucru; 

j) utilizează complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu; 

k) respectă sarcinile planificate, nu încurajează timpii morți în procesul muncii;  

l) asigură o calitate corespunzătoare operațiunilor pe care le execută; orice defecțiune datorată 

neglijenței în serviciu sau neglijenței în executarea sarcinilor de serviciu atrage după sine imputarea 

pagubelor produse; 

m) poartă echipamentul de lucru și de protecție, după caz; 

n) să folosească un limbaj și o atitudine civilizată cu colegii de muncă, cu subalternii și cu personalul de 

conducere al unității; orice dispută personală pe teritoriul unității și în timpul programului de lucru este 

interzisă și constituie abatere disciplinară, cu toate consecințele care decurg din prezentul Regulament 

intern; 

o) să aplice și să respecte normele legale de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și stingere a 

incendiilor; 

p) să anunțe imediat orice situație care poate pune în pericol locul său de muncă sau orice situație de 

pericol iminent; 

q) să anunțe în maximum 48 de ore șefii ierarhici situația în care sunt obligați să lipsească de la serviciu 

din motive de sănătate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate până în prima zi de 

revenire în procesul muncii. Neanunțarea în termenul prevăzut determină nerecunoașterea de către 

unitatea de învățământ a certificatului medical și pontarea salariatului absent nemotivat.  

Conducătorii locurilor de muncă au obligația de a anunța conducerea în termen de 24 ore în cazul în care 

survine situația prevăzută în alineatul precedent. 

r) verificarea medicală la angajare și periodică pe durata executării contractului individual de muncă 

sunt obligatorii și se desfășoară în conformitate cu regulile stabilite de societate; refuzul de a se supune 

verificării medicale periodice programate sau la solicitarea expresă a unității constituie abatere 

disciplinară, cu toate consecințele care decurg din prezentul Regulament intern; 

s) să anunțe departamentul resurselor umane despre orice modificare a datelor personale intervenite în 

situația sa, pentru o corectă preluare în sistemul informatic al asigurărilor sociale obligatorii și de 

impozitare a veniturilor; 

t) să participe, în caz de calamitate, la salvarea și punerea la adăpost a bunurilor unității, în conformitate 

cu planurile de evacuare aprobate de conducerea unității; 

u) să respecte orice alte măsuri luate de conducerea unității, care vizează îmbunătățirea condițiilor de 

securitate și sănătate în muncă și de dezvoltare a capacităților tehnice ale locului său de muncă; 

v) să constituie, dacă este cazul, garanția materială prevăzută pentru postul său de lucru, în conformitate 

cu valorile stabilite de serviciul financiar - contabil; 

w) personalul de specialitate are obligația de a asigura întocmirea corectă a documentelor. 

5.4. Se interzice salariaților unității: 

a) să absenteze nemotivat, să întârzie de la programul de lucru sau să părăsească locul de muncă, 

indiferent de motiv, înaintea terminării programului de lucru, fără a avea aprobarea scrisă a 

conducătorului direct al locului de muncă;  

Părăsirea locului de muncă (indiferent de motiv) fără aprobarea superiorului ierarhic constituie abatere 

disciplinară și se sancționează cu reducerea salariului de bază cu 10% timp de trei luni  

b) cumularea unui număr de minimum 3 absențe nemotivate consecutive sau la cumularea a 5 absențe 

nemotivate pe parcursul unui an îndreptățește conducerea unității să procedeze la încetarea disciplinară a 
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contractului individual de muncă al salariatului respectiv, pe motiv de abatere disciplinară; 

c) să consume băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene în timpul prezenței în spațiile și pe teritoriul 

unității sau să se prezinte la programul de lucru în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor 

halucinogene; constatarea stării de ebrietate la locul de muncă îndreptățește conducerea unității să 

procedeze la încetarea disciplinară a contractului individual de muncă al salariatului în cauză, pentru 

abatere disciplinară gravă; 

d) să presteze munci contrare recomandărilor medicale de către salariatul aflat în perioada de recuperare 

medicală (care a făcut dovadă în acest sens);  

e) nerespectarea instrucțiunilor proprii și regulilor de securitate și sănătate în muncă, neluarea de măsuri 

sau nerespectarea masurilor dispuse care ar putea crea un pericol iminent de producere a unui accident 

de muncă sau îmbolnăvire profesională, neefectuarea instructajului de protecția muncii (instructajul 

introductiv general, instructajul la locul de muncă și instructajul periodic) a celor responsabili, precum și 

nerespectarea regulilor privind accesul și circulația la locurile de munca; 

f) să introducă rechizite de fumat în locurile care prezintă pericol de incendiu, fumatul nu este permis în 

unitățile de învățământ, inclusiv în curtea acestora; 

g) să presteze activități de divertisment (jocuri pe calculator sau pe telefon, jocuri de noroc, manifestări 

sportive și culturale, etc.) în timpul programului de lucru și incinta unității;  

h) să adreseze injurii sau jigniri celorlalți salariați sau șefilor pe linie ierarhică; 

i) să introducă și să consume substanțe stupefiante ; 

j) să introducă, să răspândească sau să afișeze manifeste de orice fel în incinta unității; 

k) să desfășoare în incinta unității, activități politice de orice fel; 

l) sustragerea sau degradarea, sub orice formă, de bunuri și valori aparținând unității și personalului 

angajat, indiferent de funcția celui care a săvârșit-o; 

m) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul unității către persoane 

fizice sau juridice, fără aprobarea prealabilă a conducerii unității; 

n) angajarea unei persoane sau promovarea salariaților pe alte criterii decât cele de competență 

profesională, eficiență profesională (favorizarea angajării pe criterii de rudenie, politice), înlesniri sau 

îngreunări în acordarea drepturilor salariaților; 

o) să primească de la un client sau terță persoană cu care societatea întreține relații comerciale și cu care 

salariatul intră în contact datorită sarcinilor de servici, orice indemnizație, cadou sau alt avantaj;  

p) înregistrarea și expedierea documentelor care nu poartă ca primă semnătură, semnătura conducerii; 

r) să utilizeze orice bun din patrimoniul unității în interes personal fără aprobarea expresă a conducerii 

unității; 

s) să facă publice drepturile salariale; salariații sunt obligați să păstreze secretul asupra dovezii lunare de 

plată prin care se detaliază elementele constitutive ale salariului; 

t) să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare; 

x) să reprezinte societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, fără a avea împuternicire 

scrisă prealabilă; 

y) să folosească informațiile de care a luat cunoștință în exercitarea funcției pentru obținerea de avantaje 

personale, orice faptă de această natură este considerată abatere disciplinară și sancționată cu încetarea 

disciplinară a contractului individual de muncă.  

5.5. Suspendarea contractului individual de muncă 

5.5.1. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către 

salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Pe durata suspendării contractului 

individual de muncă, continuă să existe celelalte drepturi și obligații ale părților, prevăzute prin legi 

speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin 
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prezentul Regulament. 

5.5.2. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: 

a) concediu de maternitate; 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c) carantină, din momentul luării la cunoștință de către angajator a declarării stării de carantină și a 

survenirii cazului de forță majoră; 

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata 

mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; 

f) forță majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; 

h) pe perioada exercitării unei funcții eligibile remunerate de organizația în care salariatul își desfășoară 

activitatea pe timpul mandatului; 

i) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare 

pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori 

atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; 

j) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

5.5.3. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele 

situații: 

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până 

la împlinirea vârstei de 3 ani; 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c) concediu paternal; 

d) concediu pentru formare profesională; 

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau 

local, pe toată durata mandatului; 

f) participarea la grevă; 

g) concediu de acomodare.- se referă la persoanele Adoptoare - persoană îndreptăţită, poate beneficia 

de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării 

copilului în vederea adopţiei, conform Art. XII din Legea nr. 57/2016 - publicată la 14 aprilie 2016, în 

vigoare de la 12 august 2016). 

5.5.4. În cazurile de suspendare a contractului individual de muncă de drept sau din inițiativa 

salariatului, acesta este obligat să comunice actele doveditoare a situațiilor ce generează suspendarea, 

către angajator în maxim 24 ore de la eliberarea acestora. Actele doveditoare se transmit către șeful 

ierarhic superior. Procedurile de transmitere, analizare, decidere asupra validității actelor și motivărilor 

oferite de salariat precum și comunicarea deciziei și procedura de contestare a acesteia sunt stabilite de 

către șeful ierarhic superior. Motivele de suspendare survenite în situația participării salariatului la grevă 

vor fi constatate de către angajator prin Proces Verbal de Constatare în formă scrisă. 

5.5.5. Contractul individual de  muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul în 

care: 

a) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru 

motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

b) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura 

controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite 

obligații care împiedică executarea contractului de muncă, precum și în cazul în care salariatul este 
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arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă; 

d) pe durata detașării; 

e) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare 

pentru exercitarea profesiilor. 

(2) În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau 

similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii 

programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până 

la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului 

reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz. 

5.5.6. Pentru suspendarea prin acordul părților, angajatul trebuie să depună o cerere în care să se 

precizeze motivul: 

a) concediu fără plată pentru studii; 

b) pentru interese personale. 

5.6. Încetarea contractului individual de muncă 

5.6.1. (1) Încetarea de drept a contractului individual de muncă,  se produce:  

a) la data decesului salariatului, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data 

la care angajatorul și-a încetat existența conform legii; 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub 

interdicție a salariatului; 

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea 

executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii 

condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani;  

d) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate 

parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;  

e) la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau 

II; 

f) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care 

nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 

g) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate 

nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

reintegrare; 

h) ca urmare a condamnării penale cu executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; 

i) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor  sau 

atestărilor  necesare pentru exercitarea profesiei; 

j) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcții, ca măsură de siguranță sau pedeapsă 

complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; 

k) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 

 (2) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de 

vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea angajatorului, 

salariatul poate fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu 

posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă. 

(3) Salariatul este obligat să comunice către angajator actele doveditoare a situațiilor ce generează 

încetarea, în maxim 24 de ore de la intrarea în posesia lor. Pentru cazul decesului salariatului acest 

termen curge din momentul ridicării actului doveditor de la oficiul de stare civilă de către persoana 
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abilitată. 

(4) În cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică își încetează 

existența, caz în care salariatul se va adresa instanței judecătorești competente, pentru ca aceasta să 

constate încetarea de drept a contractului individual de muncă. 

5.6.2. (1) Nerespectarea oricăreia din condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului 

individual de muncă, enumerate în prezentul Regulament sau / și prevăzute în lege atrage nulitatea 

acestuia.  

(2) Nulitatea contractului individual de muncă își produce efectele doar pentru viitor, de la momentul 

constatării acesteia și poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. 

(3) Dacă părțile constată de comun acord existența unei cauze de nulitate a contractului individual de 

muncă și nu înțeleg să îndeplinească ulterior obligațiile legale nerespectate la momentul încheierii 

contractului individual de muncă, respectivul contract individual de muncă este nul, de la momentul 

constatării nulității, de către cele două părți, în cuprinsul unui proces verbal de constatare. 

(4) Dacă una dintre părți nu recunoaște existența cauzei de nulitate, nulitatea se pronunță de către 

instanța judecătorească competentă, sesizată  de către una dintre părți în acest sens. 

(5) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea acestuia, 

corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. 

(6) În situația în care o clauză din contractul individual de muncă este afectată de nulitate, întrucât 

stabilește drepturi și obligații pentru salariați care contravin unor norme legale imperative sau 

contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau 

convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Constatarea nulității și stabilirea, 

potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se 

pronunță de către instanța judecătorească. 

5.7. Concedierea 

5.7.1. Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. 

Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu 

țin de persoana salariatului. 

5.7.2. Este interzisă concedierea salariaților: 

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, 

etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, 

apartenență ori activitate sindicală; 

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale. 

5.7.3. Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: 

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei; 

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest 

fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

d) pe durata concediului de maternitate; 

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

g) pe durata efectuării concediului de odihnă. 

5.7.4. Prevederile alin. 5.7.3. nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a 

reorganizării judiciare sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii. 

5.7.5. (1) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în 
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următoarele situații: 

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a 

muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 

sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; 

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 

30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea 

fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile 

corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat; 

(2) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept 

și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la 

care se contestă. 

5.7.6. (1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de 

disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare 

prealabile și în termenele stabilite de prezentul Regulament intern și de Codul Muncii. 

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 5.7.5 alin. (1) lit. d) poate fi dispusă numai 

după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin prezentul 

regulamentul intern. 

5.7.7. (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 5.7.5 alin. (1) lit. c) și 

d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept ca urmare a admiterii 

cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive 

neîntemeiate, angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în 

unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de 

medicul de medicină a muncii. 

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are 

obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii 

salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de 

medicul de medicină a muncii. 

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform 

prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă 

oferit. 

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum 

și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă conform alin. (2), 

angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 

5.7.8. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului 

individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai 

multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Aceasta poate fi individuală sau colectivă. 

5.7.9. (1) În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta va iniția, în 

timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul 

sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la: 

a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați 

care vor fi concediați; 

b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, 

sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați. 

(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau 
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reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp util, angajatorul le va furniza toate 

informațiile relevante și le va notifica, în scris, următoarele: 

a) numărul total și categoriile de salariați; 

b) motivele care determină concedierea preconizată; 

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere; 

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii 

de prioritate la concediere; 

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor; 

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate 

salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile; 

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru 

evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaților după evaluarea 

realizării obiectivelor de performanță. 

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se mențin indiferent dacă decizia care determină concedierile 

colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului. 

(5) În situația în care decizia care determină concedierile colective este luată de forul superior care 

deține controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligațiilor prevăzute 

la alin. (1) și (2), de faptul că unitatea respectivă nu i-a furnizat informațiile necesare. 

5.7.10. (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în 

vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 10 zile 

calendaristice de la data primirii notificării. 

(2) Angajatorul va răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în 

termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. 

5.7.11. (1) În situația în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, 

angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta va notifica în scris inspectoratul 

teritorial de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. 

(2) Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului 

teritorial de muncă. 

(3) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenției 

teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a 

aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. 

5.7.12. (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin 

concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, 

fără examen, concurs sau perioadă de probă. 

(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleași activități, angajatorul va 

transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași 

condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării 

activității. 

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării 

angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de 

muncă oferit. 

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris 

consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face 
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noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 

5.7.13. Dreptul la preaviz 

(1) Persoanele concediate beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile 

lucrătoare. 

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate care se află în perioada de probă. 

(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de 

preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția situației suspendării datorate absențelor nemotivate 

ale salariatului. 

5.7.14. Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie conține: 

a) motivele care determină concedierea; 

b) durata preavizului; 

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități (numai în cazul concedierilor colective); 

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze 

pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 5.7.12. 

5.7.15. (1) Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. 

(2) Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

(3) În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de 

drept decât cele precizate în decizia de concediere. 

(4) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune 

anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și 

reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 

(5) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația 

anterioară emiterii actului de concediere. 

(6) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, 

contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii 

judecătorești. 

5.8. Demisia 

(1) Salariatul poate solicita încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinței sale 

unilaterale prin notificarea scrisă a angajatorului, cu acordarea unui termen de preaviz convenit de părți 

în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă 

aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, 

respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. 

(2) Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului sau la data renunțării totale 

sau parțiale de către angajator la termenul respectiv, de la data menționată în actul ce constată 

denunțarea unilaterală a contractului individual de muncă din partea salariatului. 

(3) În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligații asumate prin contractul individual de 

muncă, salariatul poate demisiona fără preaviz, contractul fiind denunțat unilateral de la data stipulată în 

cuprinsul demisiei. Dovada neîndeplinirii acestor obligații se va face prin orice mijloc de probă, în fața 

instanței judecătorești competente. 

5.5. La încetarea contractului individual de muncă, salariatul este obligat:  

a) să prezinte conducerii solicitarea scrisă de încetarea a raportului de muncă, în cazul în care încetarea 

apare din inițiativa salariatului; 

b) să asigure predarea tuturor instalațiilor, dispozitivelor tehnice, sculelor, a echipamentului de protecție 

și de lucru, a materialelor de protecția muncii (după caz); 

c) să asigure îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu care i-au fost ordonate, anterior încetării 

contractului său individual de muncă; 
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CAPITOLUL VI. Drepturile și obligațiile angajatorului și salariaților 

 

6.1. Conform Legii 53/2003 – Codul muncii cu completările și actualizările ulterioare, angajatorului îi 

revin în principal următoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; 

b) să stabilească pentru fiecare salariat atribuțiile corespunzătoare, să exercite control asupra modului de 

îndeplinire a acestora, obiectivele de performanță individuală și obligația corelativă a acestuia de a 

informa salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activității profesionale precum și asupra bugetului 

de venituri și cheltuieli; 

c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de munca aplicabil; 

d) să dispună, potrivit legii, de patrimoniul unității; 

e) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 

f) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

g) să stabilească structura organizatorică a unității, precum și condițiile referitoare la angajare, 

promovare și încetare a activității salariaților, normele de disciplina muncii, normele de răspundere 

juridică a salariaților și sancțiunile primite pentru încălcarea acestora;  

h) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

i) dreptul de acces la formarea profesională, informare şi consultare; 

6.2. Conducerea unității asigură buna organizare a întregii activități pentru utilizarea rațională a 

fondurilor materiale și bănești. În acest sens stabilește norme de disciplina muncii, obligațiile 

salariaților, precum și răspunderea acestora în cazul încălcării atribuțiilor de serviciu.  

6.3. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 

În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de 

muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:  

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, 

precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare 

privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de 

accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;  

b) să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice 

și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă 

specifice unității;  

c) să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte 

de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;  

d) să stabilească pentru angajați, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul 

securității și sănătății în muncă, obiectivele de performanță individuală, să informeze salariatul cu 

privire la criteriile de evaluare a activității profesionale corespunzător funcțiilor exercitate;  

e) să elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și 

sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în 

responsabilitatea lor;  

f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în 

planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și 

sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;  

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii angajaților, cum ar fi afișe, 

pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;  

h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta 
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este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;  

i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării profesiilor prevăzute de legislația specifică;  

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a 

aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical 

periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;  

k) să țină evidența zonelor cu risc ridicat și specific;  

l) să asigure funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de 

măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive 

degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;  

m) să prezinte documentele și să dea relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau 

al efectuării cercetării evenimentelor;  

n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al 

cercetării evenimentelor;  

o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea 

controlului său la cercetarea evenimentelor;  

p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de 

cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a 

altor persoane;  

q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;  

r) să asigure echipamente individuale de protecție;  

s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii 

calităților de protecție.  

Alte obligații ale angajatorului: 

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea 

relațiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă și condiții corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament, din legi, din contractul 

colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; 

d) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor 

susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; 

e) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze 

contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; 

f) să înființeze Registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

h) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților; 

i) să asigure salariaților acces periodic la formarea profesională; 

j) să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaților și ale candidaților la angajare cu respectarea 

prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal 

6.4. Salariații unității au, în principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;  
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g) dreptul la acces la formarea profesională; 

h) dreptul la informare și consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; 

j) dreptul la protecție în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; 

l) dreptul de a participa la acțiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

6.5. Salariații unității au, în principal, următoarele obligații:  

a) obligația de a respecta programul de lucru stabilit, de a îndeplini atribuțiile ce le revin conform fisei 

postului, precum și sarcinile transmise pe linie ierarhică;  

b) obligația de a a-și însuși cunoștințele profesionale necesare rezolvării în condiții optime a atribuțiilor 

de serviciu, de a participa la toate formele de instruire profesională organizate sau puse la dispoziție de 

societate;  

c) obligația de a respecta disciplina muncii;  

d) obligația de a nu desfășura activități cu caracter politic în unitate; 

e) obligația de a se prezenta la locul de muncă în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiții a 

sarcinilor ce le revin conform fisei postului; 

f) obligația de a respecta secretul de serviciu, de a folosi informațiile pe care le obțin strict în domeniul 

profesional; Salariații au obligativitatea să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor pe toată 

durata contractului individual de muncă, cât și pe o perioadă de 1 an de la data încetării acestuia pentru 

funcțiile de conducere și 6 luni pentru funcțiile de execuție. 

În cazul în care salariatul cu intenție sau din culpă divulga informații, date și documente considerate 

confidențiale, va fi obligat să suporte consecințele legale în vigoare; 

g) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; 

h) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate după cum urmează: 

 - fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea să, 

precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate 

de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.  

- să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și 

alte mijloace de producție;  

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să 

îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

- să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și 

clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;  

- să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice 

deficiență a sistemelor de protecție;  

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană;  

- să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii 

sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;  

- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite 
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angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru 

securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;  

- să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și 

măsurile de aplicare a acestora;  

- să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari. 

i) obligația de a respecta confidențialitatea nivelului salarial; 

j) obligația de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, în fișa postului, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; 

k) anunţarea şefului ierarhic/director/director adjunct/compartiment Secretariat de îndată, prin orice 

mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării la serviciu (boală, situaţii fortuite); în caz de învoire, 

salariatul are obligația să depună cerere la compartimentul Secretariat și să găsească înlocuitor la post; 

l) datoria acestora de a respecta prevederile cuprinse în lege, Regulament intern, Contract colectiv de 

muncă aplicabil şi cele din contractul individual de muncă; 

m) participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator; 

 

6.6. Relațiile personale dintre angajați; 

 

 

Organizația permite existența relațiilor personale sau intime dintre salariați. Angajații care au relații 

personale sau intime se vor abține de la un comportament indecent, excesiv de afectuos, sau nepotrivit 

situației și locului de muncă 

6.7. Utilizarea telefoanelor, calculatoarelor și poștei organizației în scop personal  

Utilizarea în scop personal a telefonului sau a calculatoarelor organizației este permisă în măsura în este 

realizată cu discreție, și nu afectează programul de lucru și eficiența muncii. Unitatea poate cere 

angajaților să ramburseze cheltuielile telefonice efectuate în scopuri personale. 

Nu sunt permise cheltuielile poștale în numele organizației pentru corespondența personală. 

6.8. În baza Art. 242 din Codul civil, în cazul reorganizării angajatorului (prin fuziune, prin divizare sau 

prin transformare) drepturile și obligațiile înscrise în prezentul regulament intern, în fișa postului, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă se transmit 

nemodificate,  transmiterea acestora realizându-se atât între părți, cât și față de terți, numai prin 

înregistrarea operațiunii și de la data acesteia. În cazul schimbării tipului de proprietate sau a 

proprietarului unității, cesionarul preia toate drepturile și obligațiile existente la data producerii 

evenimentului, ce decurg din contractele individuale de muncă și din prezentul regulament intern. 

CAPITOLUL VII. Timpul de lucru, repaus, concedii și salarizare 

7.1. Timpul de lucru 

a) Timpul de lucru reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de 

muncă. 

Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore 

pe zi, de 40 de ore pe săptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile. 

Pentru personalul didactic de predare, norma didactică de predare-învățare-evaluare și de evaluare 

curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Şcoala Gimnazială Nr. 156 cuprinde următoarele forme de învăţământ: învăţământ primar (clasele 

pregătitoare - IV) şi învățământ gimnazial (V-VIII). Învăţământul primar funcţionează în programul de 

dimineaţă iar învățământul gimnazial după masa de prânz. Pentru Școala Gimnazială Nr.156, care 

funcţionează în două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administraţie al Școlii 

Gimnaziale Nr.156. 
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Programul de lucru pentru: 

- învățământul primar începe la ora 07:30  și se sfârșește la ora 11:30; 

- învățământul gimnazial începe la ora 12:35 și se sfârșește la ora 18:30; 

- personal didactic auxiliar începe la 08:00 și se sfârșește la ora 16:00; 

- personal didactic auxiliar - pedagog școlar începe la 09:30 și se sfârșește la ora 17:30; 

- personalul nedidactic - îngrijitoare - începe la 06:00 și se sfârșește la ora 14:00; 

- începe la 12:00 și se sfârșește la ora 20:00; 

 

- personalul nedidactic - paznici - începe la 07:00 și se sfârșește la ora 15:00;CL 

- începe la 06:00 și se sfârșește la ora 14:00; 

- începe la 14:00 și se sfârșește la ora 22:00; 

- începe la 22:00 și se sfârșește la ora 06:00; 

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de 

repaus stabilite, de regulă, pentru zilele de sâmbătă și duminică. Salariații au dreptul între două zile de 

muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Durata zilnică a timpului de muncă 

de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, 

acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi. 

b) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul didactic de predare se face 

conform legislației în vigoare și se regăsește în orarul școlii aprobat în Consiliul de administrație, cu 

respectarea legislației în vigoare și a prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil pentru 

sectorul învățământ preuniversitar; norma de muncă a acestei categorii de personal 

include pe lângă activitățile de predare-învățare-evaluare și activități specifice de pregătire a activităților 

didactice, care nu impun în mod obligatoriu prezența la locul de muncă zilnic. 

Cu acordul sau la solicitarea salariaților în cauză angajatorul are posibilitatea să stabilească pentru 

aceștia programe individualizate de muncă, care pot funcționa numai cu respectarea limitelor precizate 

mai sus. 

În acest caz, durata zilnică a timpului de muncă este împărțită astfel: 

- perioada fixă (de la ora 06:00 la ora 14:00 și de la ora 12:00 la ora 20:00) în care personalul nedidactic 

de ingrijitor, se află simultan la locul de muncă; 

- perioada fixă (de la ora 07:00 la ora 15:00) în care personalul nedidactic de pază cu sursa de finanțare 

din venituri proprii la unitățăți finanțate de Consiliul Local, se află simultan la locul de muncă. 

- perioada fixă (de la ora 08:00 la ora 16:00 sau de la ora 09:30 la ora 17:30) în care personalul auxiliar 

se află simultan la locul de muncă; 

- perioada mobilă pentru cadrele didactice (de la ora 07:30 la ora 18:30 ) cu respectarea timpului de 

muncă zilnic, stabilit anterior; 

Atât solicitarea salariatului, cât și acordul acestuia la stabilirea unui program individualizat de muncă, se 

va formula în scris, și va fi înregistrată în registrul general de intrare ieșire a documentelor; 

c) Durata timpului de lucru, în cazul salariaților care prestează activitate în baza unor contracte 

individuale de muncă cu timp parțial este: 

- de 1,80 ore/zi, pentru personalul didactic de predare în regim plata cu ora, (concret pentru 

fiecare categorie de fracțiune de normă, nu mai mult de 7 ore/zi);  

- de 9 ore/săptămână, repartizate astfel: conform orarului stabilit si aprobat în Consiliul 

de Administrație al unității de învățământ, pentru personalul didactic de predare în regim plata 

cu ora, (pentru fiecare categorie de fracțiune de normă în parte); 

- de 4 ore/zi (concret pentru fiecare categorie de fracțiune de normă, nu mai mult de 7 ore/zi), pentru 

administratorul financiar;  
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- de 20 ore/săptămână, repartizate astfel: Luni și Miercuri de la ora 08:00 la ora 12:00, 

Marți și Joi de la 12:00 la 16:00 și Vineri prin rotație (pentru fiecare categorie de fracțiune de normă în parte), 

pentru administratorul financiar. 

 Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilită, este muncă 

suplimentară, ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului, în limita maximă de 48 

ore/săptămână. 

 Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără acordul salariatului, prin 

dispoziție scrisă, doar în caz de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii 

unor accidente sau înlăturării consecințelor unui accident. Cazul de forță majoră și lucrările urgente vor 

fi menționate explicit în dispoziția scrisă. 

 Muncă suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după 

efectuarea acesteia. 

 În cazul imposibilității compensării prin ore libere plătite în termenul prevăzut la articolul 

anterior, plata muncii suplimentare se va face prin adăugarea la salariu a unui spor corespunzător duratei 

acestei, de 75% din salariul de bază. 

d) Munca prestată între orele 22:00 – 06:00 este muncă de noapte. În cazul în care munca se prestează 

pe timp de noapte, cel puțin 3 ore, în intervalul prevăzut mai sus, salariații în cauză vor beneficia: 

 - de program de lucru de la ora __-__ la ora ___-___ ( program redus cu o oră față de durata 

normală a zilei de muncă, fără scăderea salariului de bază);CVC 

 - un spor la salariu de 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată; 

e) Stabilirea duratei timpului de muncă se va face ținându-se cont de următoarele interdicții și limitări: 

- femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează pot presta muncă de noapte, doar în condițiile în 

care își dau acordul expres, în formă scrisă. 

f) Evidența timpului de muncă efectuat de salariați se ține pe baza condicii de prezență, salariații fiind 

obligați să completeze și să semneze, zilnic, condica de prezență la venire și la plecare. 

Condica de prezență se depune pentru completare în secretariatul unității şi în cancelarie. Condica de 

prezență se păstrează de către persoana desemnată, urmând ca verificarea exactității consemnărilor 

acesteia să se poată face oricând de către conducerea unității 

g) În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie să se regăsească și în 

pontaje, responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina persoanei desemnate de conducerea unității 

în acest scop, în baza atribuțiilor stabilite prin fișa postului. 

7.2. Repausul 

a) Salariații au dreptul la pauză de masă cu o durată de ½ oră, de la ora 13:00 la 13:30 și la o pauză de 5 

min. la fiecare 2 ore (pauză de țigară)  

b) Repausul săptămânal va fi acordat consecutiv în zilele de sâmbătă și duminică 

c) În următoarele situații de excepție: 

 - Paznicii 

zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat în zilele de sâmbată și duminică după o perioadă de 

activitate continuă de maxim 5 zile calendaristice, după obținerea acordului expres al sindicatului/al 

reprezentanților salariaților și a avizului ITM, la acordarea lor în acest mod. 

În cazurile prevăzute mai sus, angajatorul va acorda salariaților dublul sporului stabilit prin negociere 

pentru muncă suplimentară, în valoare de 150%. 

Același spor de 150% se va acorda și în cazul suspendării repausului săptămânal pentru anumite 

categorii de personal, în vederea executării de către acesta a unor lucrări urgente, în condițiile prevăzute 

de art. 138(1) din Codul Muncii. 

d) Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, se face de 
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către angajator. 

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

 - 1 și 2 ianuarie; 

 - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

 - Vinerea Mare (ultima zi de vineri înaintea Paștelui); 

 -  prima, a doua zi de Paști și (a treia zi de Paști, cf. CCM); 

 - 1 mai – Ziua Muncii; 

 - 1 iunie – Ziua Copilului; 

 - prima și a doua zi de Rusalii; 

 - 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 

 - 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației; 

 - 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 

- 1 decembrie – Ziua Națională a României; 

- prima și a doua zi de Crăciun; 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 

legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. 

e) Pentru salariații ce lucrează în unități prevăzute la art. 140, precum și la locurile de muncă prevăzute 

la art. 141 din Codul Muncii (unități sanitare și de alimentație publică precum și locurile de muncă în 

care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului 

activității), li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, nu se acordă 

zile libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală iar sporul de 100 % din salariul de bază 

corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru va fi acordat în cazul în care din motive 

justificate nu se pot compensa zilele lucrate cu zile libere. 

7.3. Normarea muncii 

În scopul organizării eficiente a timpului de muncă, în vederea asigurării posibilității salariaților de a 

realiza venituri corespunzătoare muncii prestate, raportat la timpul de lucru efectiv, angajatorul va poate 

asigura normarea muncii, în forma corespunzătoare specificului fiecărei activități ce se derulează în 

unitate, conform normativelor în vigoare, sau în cazul inexistenței acestora prin elaborarea lor, cu 

acordul sindicatului ori, după caz al reprezentanților salariaților . 

În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă, părțile vor apela la arbitrajul unui terț ales de 

comun acord. 

7.4. Concediile 

a) Concediul de odihnă se acordă salariaților în conformitate cu prevederile legale, durata minimă a 

concediului de odihnă anual este de 21 zile lucrătoare, durata efectivă a acestuia fiind stabilită prin 

contractul individual de muncă pentru fiecare salariat în parte și se acordă proporțional cu activitatea 

prestată într-un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite 

stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă 

anual. 

b) Salariații care își desfășoară activitatea în condiții deosebite, salariații încadrați în grade de 

invaliditate și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de 

minimum 3 zile pe an, iar salariații nevăzători beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de 

minimum 6 zile.  

c) Pentru salariații încadrați în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabilește 

proporțional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârșitul anului calendaristic respectiv. 
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d) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și 

cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea 

copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

d) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

e) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general.  

f) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unității de 

învățământ. 

Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care 

într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. 

Salariații care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concedii fără plată, cu excepția 

perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională, acordat în condițiile prezentului 

regulament, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an. 

e) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de 

muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind 

obligat să acorde concediu de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în 

care acesta s-a aflat în concediu medical. 

f) Concediul de odihnă poate fi acordat global sau în tranșe cu condiția ca una din tranșele de acordare 

să fie de cel puțin 10 zile lucrătoare. 

g) Datorită necesității asigurării bunei funcționări a unității efectuarea concediilor de odihnă de către 

salariați se realizează în baza unei programări colective cu consultarea sindicatului, sau, după caz, a 

reprezentanților salariaților sau în baza unei programări individuale ce se poate face ulterior consultării 

salariatului. 

Această programare se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor, această operațiune 

și asigurarea respectării acesteia se va face de către persoana desemnată de conducerea unității în acest 

scop, în baza atribuțiilor stabilite prin fișa postului. 

Prin programările colective se stabilesc perioade de concediu de minim 3 luni pe categorii de personal 

sau locuri de muncă. 

Prin programarea individuală se stabilește data efectuării concediului sau o perioadă de maxim 3 luni în 

care salariatul are dreptul de a efectua concediul. 

h) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform articolului mai susmenționat, salariatul poate 

solicita efectuarea acestuia în minim 60 zile anterioare executării acestuia. 

Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, sau concediul de odihnă 

poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi: 

 - salariatul se află în concediu medical pentru incapacitatea temporară de muncă, concediul de 

maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, urmând ca 

salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de 

muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil 

urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate. 

 - salariata are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 

 - salariatul este chemat să îndeplinească îndatori publice; 

 - salariatul este chemat să satisfacă obligații militare; 

 - salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecționare sau 

specializare în țară sau în străinătate; 

 - salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o stațiune balneo-

climaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea 

medicală; 
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 - salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

 - forță majoră. 

i) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu ce 

reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, constând în salariul de bază, indemnizațiile și sporurile 

cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu 

numărul de zile de concediu. Această indemnizație nu poate fi mai mică decât salariul de bază, 

indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în 

contractului individual de muncă al fiecărui angajat. Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de 

către angajator, cu minim 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. 

j) În caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, 

acesta poate fi rechemat din concediu, prin hotărârea organelor de conducere ale angajatorului, 

formulată în scris. 

În cazul rechemării persoanele în cauză au dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor suportate de către 

salariat și familia acestuia necesare în vederea revenirii și a eventualelor prejudicii suferite de acesta ca 

urmare a întreruperii concediului de odihnă. 

Aceste cheltuieli vor fi suportate de către angajator în măsura dovedirii lor prin acte și prin stabilirea 

unei legături nemijlocite între aceste prejudicii și faptul rechemării. 

Programarea zilelor rămase neefectuate din concediul de odihnă se va face de comun acord între 

conducerea unității și salariat. 

Evidența efectuării concediilor de odihnă va fi ținută într-un registru separat, pentru fiecare salariat, 

împreună cu evidența concediilor medicale, a celor de formare profesională, a concediilor fără plată, a 

învoirilor și a absențelor nemotivate de către persoana desemnată. 

k) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la concediu de odihnă, în funcție 

de vechimea în muncă, astfel: 

1) până la 5 ani vechime - 21 zile lucrătoare; 

2) între 5 ani și 15 ani vechime - 24 zile lucrătoare; 

3) peste 15 ani vechime - 28 zile lucrătoare 

4) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă 

suplimentar de 10 zile lucrătoare, potrivit contractului colectiv de muncă pentru sectorul de activitate 

învățământ preuniversitar, durata exactă a concediului suplimentar se stabilește în comisia paritară de la 

nivelul unității de învățământ și se aprobă în cadrul consiliului de administrație. 

l) Cadrele didactice beneficiază de un număr de 62 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, pe 

parcursul vacanțelor școlare. 

m)  Perioadele de efectuare a concediilor de odihnă se stabilesc și se aprobă de către consiliul de 

administrație al unității de învățământ, analizându-se cererile individuale depuse de către salariați, în 

funcție de nevoile unității de învățământ, inclusiv cu consultarea sindicatului, sau, după caz, a 

reprezentanților salariaților sau în baza unei programări individuale. 

n) Compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate se poate face doar în situația încetării 

contractului individual de muncă. 

o) Salariații au dreptul la un număr de zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie, conform 

art. 143, art. 152 din Codului Muncii și conform art. 30 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel 

de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, astfel: 

- căsătoria salariatului 5 zile; 

- nașterea unui copil 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură (curs paternal); 

- căsătoria unui copil 3 zile; 

- decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau al altor 
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persoane aflate în întreținere - 5 zile lucrătoare; 

- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/ reședinței - 5 zile lucrătoare; 

- decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; 

- schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

- îngrijirea sănătății copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 

2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii). 

- donatori de sânge 1 zi (conform legii); 

- alte evenimente 2 zile. 

În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la lit. (o) intervin în perioada efectuării 

concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite. Cadrele 

didactice se supun Legii Educatiei Naţionale nr. 1/2011. 

Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată 

însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează 

vechimea în învățământ. 

p) 1) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, 

cu aprobarea Consiliului de administrație al unității de învățământ/inspectoratului școlar (în cazul 

personalului didactic de conducere, îndrumare și control), cu rezervarea postului/catedrei pe perioada 

respectivă. 

2) Concediul poate fi acordat și anterior împlinirii a 10 ani de vechime. 

3) Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest drept, 

poate beneficia de concediul fără plată și cumulat, în doi ani școlari, în baza unei declarații pe propria 

răspundere că nu i s-a mai acordat acest concediu de la data angajării până în momentul depunerii 

cererii. 

q) Salariații pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot acorda cu sau 

fără plată, în virtutea obligației salariaților de a menține gradul sporit de competitivitate a procesului de 

muncă. 

Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în scris de către 

salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din inițiativă proprie. 

Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai dacă absența 

salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității. 

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

- să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului; 

- să precizeze: data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul, durată, denumirea 

instituției. 

Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în întregime și/sau 

fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de 

învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior, cu respectarea modalității de întocmire a cererii. 

La sfârșitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului, dovada 

absolvirii / neabsolvirii cursului în discuție. 

În cazul în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui 

salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu 

pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. 

Indemnizația de concediu va fi stabilită la fel precum indemnizația de concediu de odihnă. Perioada în 

care salariatul beneficiază de concediul astfel plătit se stabilește de comun acord cu angajatorul. Cererea 
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de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în condițiile prevăzute de 

legislație și de prezentul Regulament cu privire la cererea de concediu fără plată pentru formare 

profesională. 

Durata concediului pentru formare profesională este dedusă din durata concediului de odihnă anual și 

este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele 

decât salariul. 

r) La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în primele 8 săptămâni de la nașterea 

copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia. Durata acestuia este de 5 zile/15 zile (în 

condițiile dovedirii urmării cursului de puericultură).  

Pentru această durată, salariatul primește o indemnizație egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare 

respective, calculată pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bază. 

În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, angajatul 

tată al copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Pentru această durată, tatăl 

copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o 

indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la 

care tatăl își desfășoară activitatea, la alegere. 

s) Angajatele au dreptul la concedii pentru sarcină și lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, 

în condițiile legislației în vigoare. Concediul pentru sarcină se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile 

înainte de naștere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naștere. Durata minimă 

obligatorie a concediului de lăuzie este de 42 de zile calendaristice. Persoanele cu handicap beneficiază, 

la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină. 

ș) Angajații beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, de până la 3 ani, începând în conformitate cu legislația în vigoare. Angajații au 

dreptul la concediu fără plată pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în 

conformitate cu OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, așa 

cum a fost modificată și completată ulterior; 

t) Concediul de risc maternal. În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu 

poate să îndeplinească obligația de modificare a condițiilor, orarului de muncă sau a locului de muncă 

conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, salariatele gravide, 

mame, lăuze sau care alăptează au dreptul la concediu de risc maternal, numai dacă solicitarea este 

însoțită de documentul medical, astfel: 

- integral sau fracționat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a nașterii copilului, respectiv datei 

intrării în concediul de maternitate; 

- integral sau fracționat după expirarea concediului postnatal obligatoriu și dacă este cazul, până la data 

intrării în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu 

handicap, până la 3 ani;  

- integral sau fracționat, înainte sau după nașterea copilului, pentru salariata care nu îndeplinește condițiile 

pentru a beneficia de concediul de maternitate; 

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 

120 de zile calendaristice, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un 

certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația 

privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. 

ț) Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă și concediile medicale pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor 

accidente de muncă sau boli profesionale, vor fi acordate în conformitate cu OUG 158/2005 privind 
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concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, așa cum a fost modificată și completată 

ulterior. 

u) (1)  Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,"in vitro", beneficiază anual, de un concediu 

de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează: 

- 1 zi la data efectuării puncției ovariene; 

- 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului. 

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoțită de 

scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii 

7.5. Salarizarea 

a) Pentru munca prestată în condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are 

dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului. 

b) Salariul este confidențial; în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligația a de lua 

măsurile necesare, ca de exemplu: 

- accesul la întocmirea și consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către 

persoanele care au în fișa postului stabilite în mod direct aceste atribuții și de către conducerea unității. 

- banii vor fi virați în conturile personale ale salariaților conform statelor de plată, moment în care 

sumele sunt în conturile personale ale salariaților titulari ai dreptului de încasare, alături de dovada 

cuantumului acestuia și a reținerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale, etc., conf. Codului 

Muncii, Art. 168. - (1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice 

alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 

c) Salariile se stabilesc prin Legea-Cadru Nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu fiecare salariat, și/sau colective, efectuate cu salariații sau reprezentanții 

acestora, aleși în condiții de reprezentativitate. 

d) Angajatorul va garanta în plată pentru fiecare salariat, în funcție de cuantumul salariului stabilit, un 

salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit conform 

legislației în vigoare în funcție de studii, vechime și sectorul de activitate. 

e) Salariul se plătește: 

- în data de 14 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea. 

În cazul întârzierii nejustificate a plății salariului/neplății acestuia, salariatul prejudiciat poate solicita 

instanței judecătorești competente, obligarea angajatorului inclusiv la plata de daune interese pentru 

repararea prejudiciului produs. 

Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicită de acesta sau, în cazul decesului 

titularului dreptului, categoriilor de persoane stabilite preferențial de lege. 

Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată și prin orice alte documente justificative, ce 

demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. 

Obligația întocmirii statelor de plată și a celorlalte documente justificative revine persoanei desemnate 

de director, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin fișa postului. 

Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite și constatate doar de către instanța de 

judecată competentă. 

CAPITOLUL VIII. Munca la domiciliu (telemunca) 

 

8.1. Salariații cu muncă la domiciliu îndeplinesc sarcinile specifice, în acest loc, stabilindu-și singuri 

programul de lucru. 

8.2. În cuprinsul contractului individual de muncă la domiciliu este obligatorie menționarea expresă a 

faptului că salariații lucrează la domiciliu, a programului și a modalității concrete de realizare a 
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contribuțiilor, precum și a obligației angajatorului de asigurare a transportului la și de la domiciliul 

salariatului, a materiilor prime și a materialelor utilizate în activitate și a produselor finite. 

8.3. Modalitatea concretă de realizare a controlului activității salariatului vizează modul de îndeplinire a 

obligațiilor ce i-au fost stabilite prin contractul individual de muncă, programul de control se stabilește 

de la ora 08:00 la ora 16:00. 

8.4. În cazul încadrării în muncă cu contract individual de muncă la domiciliu, angajatorul are aceleași 

obligații anterioare, concomitente și ulterioare încheierii lui, prevăzute de lege pentru contractul 

individual de muncă și reglementate expres prin prezentul Regulament. 

CAPITOLUL IX. Formarea profesională 

 

9.1. Modalitățile de realizare a formării profesionale: 

- participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare 

profesională din țară sau din străinătate; 

- stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; 

- stagii de practică și specializare în țară și în străinătate; 

- ucenicie organizată la locul de muncă; 

- formare individualizată; 

- alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. 

9.2. Asigurarea accesului periodic la formarea profesională. Angajatorul asigură participarea la 

programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:  

- cel puțin o dată la 2 ani, dacă organizația are cel puțin 21 de salariați;  

- cel puțin o dată la 3 ani, dacă organizația are sub 21 de salariați. 

9.3. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile alin. 9.2. 

se suportă de către angajator. 

9.4. În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională 

cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul sau, după 

caz, cu reprezentanții salariaților, și va decide cu privire la cererea formulată de salariat, în termen de 15 

zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite 

salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv daca va suporta în totalitate sau în 

parte costul ocazionat de aceasta. 

9.5. Planurile de formare profesională Pentru situația în care sunt angajați mai mult de 20 de salariați: 

- Angajatorul elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, 

după caz, a reprezentanților salariaților; 

- Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor de mai sus devine anexa la contractul 

colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate;  

- Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională. 

9.6. În planul de formare profesională se menționează următoarele: 

- în ce perioadă a anului se realizează planul de formare profesională,  

- durata de realizare,  

- cine participă la realizarea planului,  

- modul de consultare a sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților,  

- modul de avizare și aprobare, precum și modalitățile de informare a salariaților cu privire la conținutul 

acestuia;  

- posturile care sunt responsabile cu elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru în domeniu, în cazul 

în care sunt necesare;  
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- nerespectarea procedurilor de aprobare constituie abatere disciplinară;  

- cine este responsabil în cadrul organizației cu controlul, modul de verificare. 

9.7. Participarea la formare profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa 

salariatului. Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata 

formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile 

contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea 

profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele 

individuale de muncă. 

CAPITOLUL X. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților  

 

10.1. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților unității are în vedere realizarea 

următoarelor obiective: 

a) asigurarea concordanței dintre cerințele, standardele, rolul, sarcinile descrise în fișa postului și 

calitățile angajatului: profesionale, abilități, aptitudinale și atitudinale; 

b) asigurarea unui sistem motivațional, care să contribuie la creșterea performanțelor profesionale 

individuale, prin avansarea sau promovarea în funcțiile din/de conducere, trecerea în nivele de salarizare 

superioare, respectiv trecerea personalului muncitor la un loc de muncă cu nivele de salarizare superior; 

c) asigurarea unui sistem unitar privind criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților; 

d) verificarea corespunderii profesionale a salariatului cu locul de muncă în care este încadrat. 

10.2. Pentru atingerea obiectivelor de mai sus se impune: 

a) evaluarea posturilor privind exigențele și performanțele profesionale care trebuie stabilite pentru 

salariați; 

b) evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților în concordanță cu cerințele posturilor; 

c) introducerea în Contractul individual de muncă, în fișa postului sau actul adițional la Contractul 

individual de muncă a criteriilor de evaluare a activității profesionale a salariatului, conform Codului 

Muncii; 

10.3. Evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activității 

personalului prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite 

pentru o anumită perioadă de timp, cu rezultatele obținute în mod efectiv. 

10.4. Evaluarea performanțelor profesionale individuale trebuie realizată cu probitate, deontologie 

profesională, realism și obiectivitate. 

10.5. Procedura evaluării se realizează în următoarele etape: 

- completarea fișei de autoevaluare și evaluare de către Consiliul de Administrație; 

- interviul; 

10.6. În sensul prezentului regulament are calitatea de evaluator persoana aflată în funcția din conducere 

care coordonează activitatea compartimentului/departamentului/formației de lucru în cadrul căruia își 

desfășoară activitatea salariatul aflat într-o funcție de conducere, execuție sau operativ, conform 

structurii organizatorice aprobate. 

10.7. Persoanele care au calitatea de evaluator completează fișa de evaluare, după care: 

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor prin raportarea la atribuțiile, competențele și 

responsabilitățile stabilite în fișa postului, acordând apoi notele aferente îndeplinirii fiecărui obiectiv și 

fiecare criteriu de performanță; 

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale; 

c) consemnează după caz rezultatele excepționale ale salariatului, dificultățile obiectiv întâmpinate de 

acesta în perioada evidențiată și orice alte observații pe care le consideră relevante; 
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d) stabilesc obiectivele pentru următoarea perioadă de evaluare; 

e) stabilesc eventuale necesități de formare profesională. 

10.8. Standarde de performanță asociate locurilor de muncă din unitate: 

10.8.1. Pentru funcții de conducere: 

 Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere și îndeplinirea obiectivelor 

stabilite prin strategii, programe de acțiune și planuri de muncă; 

 Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă și viabilă a sarcinilor ordonate de conducere precum și a 

celor stabilite prin strategii, programe de acțiune și planuri de muncă, capacitatea de a lua decizii, de a-și 

motiva subordonații, de a da dispoziții, de a organiza munca individual și în colectiv, comportamentul 

față de subordonați; 

 Costuri: în limita fondurilor alocate; 

 Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere; 

 Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă a resurselor din subordine în scopul îndeplinirii atribuțiilor; 

 Mod de realizare: sarcinile se realizează individual, în colectiv sau în colaborare cu alte structuri ale 

organizației. 

10.8.2. Pentru funcții de execuție: 

 Indicatori cantitativi: executarea lucrărilor planificate și repartizate, la nivelele cantitative și termenele 

stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere și îndeplinirea obiectivelor stabilite 

prin strategii, programe de acțiune și planuri de muncă; 

 Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă și viabilă a sarcinilor ordonate de conducere precum și a 

celor stabilite prin strategii, programe de acțiune și planuri de muncă; 

 Costuri: în limita fondurilor alocate; 

 Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere; 

 Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă și rațională a resurselor din dotare în scopul îndeplinirii 

atribuțiilor; 

 Mod de realizare: sarcinile se realizează individual, în colectiv sau în colaborare cu alte structuri ale 

organizației. 

10.9. Evaluarea activității ocupanților locurilor de muncă din unitate: 

10.9.1 Pentru funcții de conducere: 

 obiective de performanță individuală:  

- modul de îndeplinire cantitativă și calitativă a sarcinilor menționate în fișa postului; 

- modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente. 

 criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine): 

- rezultatele obținute: 

o cantitatea și calitatea lucrărilor și sarcinilor realizate; 

o nivelul de îndeplinire a sarcinilor și lucrărilor în termenele stabilite; 

o eficienta lucrărilor și sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse; 

- adaptarea la complexitatea muncii: 

o adaptarea la concepția de alternative de schimbare sau de soluții noi (creativitate); 

o analiza și sinteza riscurilor, influențelor, efectelor și consecințelor evaluate; 

o evaluarea lucrărilor și sarcinilor de rutină (repetitive); 

- asumarea responsabilității: 

o intensitatea implicării și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor; 

o evaluarea nivelului riscului decizional; 

o capacitatea de organizare, coordonare și conducere a subordonaților;  
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- capacitatea relațională și disciplina muncii: 

o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice; 

o adaptabilitatea la situații neprevăzute; 

 persoana care realizează evaluarea performanțelor individuale: șeful ierarhic sau persoana 

desemnată de angajator în acest sens; 

 modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator, în baza rezultatelor obținute ca 

urmare a desfășurării activității, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare 

elaborate de angajator; 

 perioada de evaluare a performanțelor: lunar/trimestrial/anual. 

10.9.2. Pentru funcții de execuție: 

 obiective de performanță individuală:  

- modul de îndeplinire cantitativă și calitativă a sarcinilor menționate în fișa postului; 

- modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente. 

 criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine): 

- rezultatele obținute: 

o cantitatea și calitatea lucrărilor și sarcinilor realizate; 

o nivelul de îndeplinire a sarcinilor și lucrărilor în termenele stabilite; 

o eficienta lucrărilor și sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse; 

- adaptarea la complexitatea muncii: 

o adaptarea la concepția de alternative de schimbare sau de soluții noi (creativitate); 

o analiza și sinteza riscurilor, influențelor, efectelor și consecințelor evaluate; 

o evaluarea lucrărilor și sarcinilor de rutină (repetitive); 

- asumarea responsabilității: 

o intensitatea implicării și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor; 

o evaluarea nivelului riscului decizional; 

- capacitatea relațională și disciplina muncii: 

o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice; 

o adaptabilitatea la situații neprevăzute; 

 persoana care realizează evaluarea performanțelor individuale: șeful ierarhic sau persoana desemnată de 

angajator în acest sens; 

 modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator, în baza rezultatelor obținute ca urmare 

a desfășurării activității, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de 

angajator; 

 perioada de evaluare a performanțelor: lunar/trimestrial/anual. 

10.10. (1) Interviul, că etapa a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații care are loc 

între evaluator și persoana evaluată în cadrul căruia: 

a) se aduce la cunoștința persoanei evaluate notările și consemnările făcute de evaluator în fișa de 

evaluare; 

b) se semnează și se datează fisa de evaluare de către evaluator și de către persoana evaluată. 

(2) În cazul în care între persoană evaluată și evaluator există diferențe de opinie asupra notarilor și 

consemnărilor făcute, în fișa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. 

10.11. (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la 

începutul anului şcolar. 

(2) Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar 

şi stabileşte punctajul final de evaluare, conform OMEN Nr. 6143/2011, privind aprobarea Metodologiei 

de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. 
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(3) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, este: 

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; 

- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine; 

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător; 

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. 

(4) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.  

(5) Pentru stabilirea calificativului personalului nedidactic evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor 

și criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv și criteriu a unei note de la 1 la 5, nota 

exprimând aprecierea gradului de îndeplinire, conform Ordinului MECTS nr. 3680/2011 privind 

aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale 

personalului contractual. 

(6) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse 

la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa 

consiliului de administraţie. 

(7) Hotărârea Consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în 

termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente 

pentru evaluarea finală la şedinţa Consiliului de administraţie. 

(8) Calificativul final se obţine prin însumarea punctelor acordate la criteriile din fişă. 

10.12. Modul de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării performanțelor individuale 

a salariaților 

 Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului 

acordat de consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 1, parte integrantă a 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. 

 Contestația se formulează și se depune în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de 

către angajatul evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 15 zile calendaristice de 

la data expirării termenului de depunere a contestației.  

 Rezultatul contestației se comunică angajatului în termen de 3 zile lucrătoare de la soluționarea 

contestației. 

 Personalul dactic/didactic auxiliar sau nedidactic nemulțumit de modul de soluționare a 

contestației formulate se poate adresa instanței de contencios administrativ, în 30 de zile calendaristice 

de la data comunicării soluționării contestației în scris. 

10.13. (1) În cazul în care angajatorul constată necorespunderea profesională a salariatului și dispune 

concedierea acestuia, are obligația emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile calendaristice, 

de la data constatării necorespunderii profesionale, cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a 

unui preaviz de 20 zile lucrătoare care va fi notificat de urgență salariatului. 

(2) Sfera noțiunii de necorespundere profesională poate cuprinde: neîndeplinirea în mod repetat a 

normei de lucru, desfășurarea defectuoasă a activității, întocmirea unor lucrări de slabă calitate, 

împrejurări ce demonstrează inaptitudinea profesională a salariatului.  

(3) Necorespunderea profesională trebuie să se întemeieze pe fapte elocvente, anterioare, de 

neîndeplinire corespunzătoare, sub aspect profesional, a obligațiilor de serviciu și pe rezultatele evaluării 

profesionale, prealabilă aplicării concedierii pentru necorespundere profesională. 

(4) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în 

măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie. 

(5) În cazul în care salariatul își pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va 

asigura în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situația în care nu dispune de astfel de posibilități, 
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angajatorul va apela la autoritatea publică locală pentru ocuparea forței de muncă, în vederea 

soluționării. 

(6) Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activității, considerată perioadă de readaptare, 

salariații care au beneficiat de concediu de maternitate și/sau concediu legal plătit pentru îngrijirea 

copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediați pentru motivul de necorespundere 

profesională. 

CAPITOLUL XI. Reguli referitoare la disciplina muncii, procedura disciplinară, abaterile 

disciplinare, cercetarea disciplinară și sancțiunile aplicabile 

 

11.1. În accepțiunea unității, abaterea disciplinară este definită ca fiind o faptă în legătură cu munca și 

care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat 

normele legale, prevederile Regulamentului intern, clauzele contractului său individual de muncă sau ale 

Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor 

ierarhici. 

Unitatea dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni 

disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. 

Sancțiunile disciplinare se aplică de către directorul unității, cu excepția avertismentului scris, care poate 

fi aplicat și de către șeful ierarhic al angajatului sancționat, care este împuternicit de către conducerea să 

aplice sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine. 

11.2. Constituie abatere disciplinară, cel puțin următoarele fapte: 

a) Neglijența în serviciu, definită ca încălcarea din culpă, de către angajat, a unei îndatoriri de serviciu, 

prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a constatat o tulburare bunului 

mers al organizației sau a unei structuri a acesteia, sau o pagubă patrimoniului acesteia, ori o vătămare 

importantă a intereselor legale ale unei persoane; 

b) Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu; 

c) Delapidarea, definită ca însușirea, folosirea sau traficarea, de către angajat, în interesul său sau pentru 

altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau administrează; 

d) Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, definit ca fiind fapta angajatului care, în exercitarea 

atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin 

aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei / unor persoane; 

e) Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, definit ca fiind îngrădirea, de către angajat, în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, a folosinței sau exercițiului drepturilor vreunui cetățean, ori crearea, 

pentru acesta, a unor situații de inferioritate pe temei de naționalitate, rasă, sex sau religie; 

f) Abuzul în serviciu contra intereselor organizației, definit ca fiind fapta angajatului care, în exercițiul 

atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin 

aceasta cauzează o tulburare însemnată a bunului mers al organizației sau a unei structuri a acesteia, sau 

o pagubă patrimoniului acesteia, ori o vătămare importantă a intereselor legale ale organizației; 

g) Purtarea abuzivă, definită ca fiind întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către 

angajat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, precum și lovirile sau alte acte de violență săvârșite de 

acesta; constituie purtare abuzivă și încălcarea demnității personale a altor angajați prin crearea de medii 

degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare/hartuire; 

h) Falsul intelectual, definit ca fiind falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de 

către un angajat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare 

adevărului, ori prin omisiunea cu știință de a insera date sau împrejurări; 

i) Comportamentul indecent, nepotrivit situației sau locului de muncă; 
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j) Desfășurarea altor activități decât cele stabilite prin fișa postului, sau prin atribuțiile stabilite prin 

contract individual de muncă, în timpul orelor de program; 

k) Lipsa nemotivată sau întârzierea repetată de la serviciu; 

l) Nerespectarea în mod repetat și fără aprobare a programului de lucru; 

m) Părăsirea unității în timpul orelor de program fără ordin de serviciu, aprobarea șefului ierarhic sau 

sarcini de muncă precise; 

n) Prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante; 

o) Refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale; 

p) Intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; 

q) Nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter; 

r) Nerespectarea normelor de securitatea și sănătatea muncii; 

s) Oferirea si/sau solicitarea/primirea ilicită de bani sau de alte foloase necuvenite; 

t) Traficul de influență; 

u) Ascunderea sau neanunțarea, cu intenție sau din culpă, a unei fapte ce constituie abatere disciplinară; 

v) Nerespectarea, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a termenelor de soluționare a cererilor sau 

reclamațiilor; 

w) Intervențiile pentru rezolvarea unor cereri sau reclamații în afara cadrului legal; 

x) Orice comportament activ sau pasiv, care prin efectele pe care le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat o persoană sau un grup de persoane ori încalcă demnitatea personală a altor 

angajați prin crearea unui mediu degradant, intimidant, ostil, umilitor sau ofensator, prin acțiuni de 

discriminare/ hartuire;  

y) Orice altă faptă ce întrunește elementele constitutive cerute de lege pentru a fi calificată ca atare. 

z) Prezentarea eronata cu rea credință a activității la nivelul departamentelor; 

aa) Violarea secretului corespondenței, inclusiv poșta electronică; 

bb) Acordarea/aplicarea unei sancțiuni disciplinare, cu excepția avertismentului, înainte de efectuarea 

unei cercetări disciplinare prealabile 

11.3. Constituie abateri grave acele abateri care prin modul de săvârșire, consecințele produse, gradul de 

vinovăție, au afectat în mod deosebit procesul de muncă, prin încălcarea gravă a prevederilor mai sus 

enunțate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare 

prealabile, prin coroborarea tuturor motivelor de fapt și de drept ce au condus la aceasta. Abaterii grave 

constatate ca având acest caracter, îi va corespunde o sancțiune disciplinară. Sunt considerate abateri 

grave următoarele acțiuni: 

a) Furtul sau intenția dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul organizației; 

b) Frauda constând în obținerea unor bunuri în dauna organizației (inclusiv primirea și păstrarea în 

beneficiul personal a unor sume cuvenite organizației); 

c) Încălcarea regulilor de confidențialitate în folosul propriu sau al unor terți; 

d) Lipsa de la serviciu pe o perioadă de 5 zile consecutive fără motive justificate; 

e) Utilizarea resurselor organizației în scop neautorizat; 

f) Orice faptă susceptibilă a pune în pericol viața și sănătatea altor persoane sau integritatea bunurilor 

organizației; 

g) Neglijența, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a fost 

periclitată viața altor persoane; 

h) Concurența neloială; 

i) Defăimarea cu rea credință a organizației, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale; 

j) Falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în 

contabilitate. 
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11.4. Constituie abateri repetate acele abateri ale prevederilor prezentului Regulament și ale celorlalte 

obligații legale, pe care salariatul le-a săvârșit într-o perioadă de 6 luni și pentru care vor fi sancționați, 

în urma îndeplinirii procedurii legale, cu o sancțiune disciplinară. 

11.5. Şcoala stabilește următoarele sancțiuni disciplinare: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10%; 

d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim 

sancționator, va fi aplicat acesta 

Personalul didactic poate fi sancţionat în conformitate cu dispoziţiile art. 280 din Legea  Educaţiei 

Naţionale Nr. 1/2011:  

a) observaţie scrisă;  

b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;  

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, 

de îndrumare si de control;  

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare si de control din învăţământ;  

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se 

aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin 

decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

Societatea garantează dreptul la contestație și la apărare în favoarea sa a salariatului considerat vinovat. 

Consiliul de administraţie stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârșită de către salariat, avându-se în vedere împrejurările în care a fost săvârșită fapta, 

gradul de vinovăție a salariatului, consecințele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a 

salariatului, eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  

11.6. Sancțiuni disciplinare: 

a) Avertismentul scris este sancțiunea prin care se atrage atenția salariatului asupra abaterii comise și i 

se fac recomandările corespunzătoare. 

Avertismentul se aplică la prima abatere săvârșită de salariat, atâta vreme cât aceasta se consideră a nu 

avea consecințe prejudiciabile pentru societate. Se consideră asemenea abateri: nerespectarea sarcinilor 

de serviciu, nesocotirea ordinelor primite pe scară ierarhică, jignirile aduse conducătorilor locurilor de 

muncă sau colegilor de muncă, comportamentul ireverențios față de clienții unității, orice faptă sau gest 

ce presupune lipsa de educație sau bune maniere. 

b) Retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăși 60 de zile, se aplică ca urmare a neîndeplinirii uneia 

dintre atribuțiile sale stabilite conform fișei postului sau a prevederilor din prezentul Regulament intern, 

cu mențiunea că în cazul repetării abaterii i se vor aplică sancțiuni mai aspre, inclusiv desfacerea 

contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. a) din Codul Muncii,  

Se aplică salariatului pentru abaterile care, prin urmările lor produc un prejudiciu sau o dereglare în 

activitatea unității, precum și în cazul repetării unor abateri sancționate anterior. 

c) Reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10% ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare uneia dintre atribuțiile sale 
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stabilite conform fișei postului sau a prevederilor din prezentul Regulament intern, cu mențiunea că în 

cazul repetării abaterii i se vor aplică sancțiuni mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de 

muncă, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. a) din Codul Muncii.  

Se aplică salariaților care nu sunt la prima abatere sau săvârșesc fapte grave de încălcare a ordinii și 

disciplinei, prin nerespectarea atribuțiilor din fișa postului sau a prevederilor Contractului colectiv de 

muncă la nivel de societate și Regulamentului intern aducând prejudicii materiale sau morale unității. 

d) Desfacerea disciplinara a contractului individual de muncă pentru săvârșirea unei fapte grave, 

încălcarea repetată a obligațiilor de serviciu (inclusiv absențele nemotivate de la programul de lucru) sau 

nerespectarea regulilor de comportare în cadrul unității, așa cum rezultă acestea din prezentul 

Regulament intern. 

11.7. Nici o sancțiune disciplinară, cu excepția avertismentului scris nu poate fi dispusă mai înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. În acest sens, salariatul va fi convocat în scris de către 

angajator, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. 

11.8. Cercetarea disciplinară prealabilă 

(1) Orice angajat cercetat disciplinar beneficiază de prezumția de nevinovăție, fiindu-i respectat dreptul 

la apărare, conform dispozițiilor prezentului Regulament și ale legislației în vigoare. Salariatul cercetat 

are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să aducă probe în vederea susținerii apărării. 

(2) Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum și respectarea procedurii prealabile 

aplicării sancțiunii disciplinare revine șefului ierarhic superior salariatului, care a săvârșit abaterea 

disciplinară. Pentru cercetarea abaterii disciplinare și propunerea sancțiunii, se va constitui o Comisie de 

Disciplină. Din Comisie va face parte și un reprezentant al organizației sindicale al cărui membru este 

salariatul cercetat. Comisia va fi formata din 3-5 membri, dintre care unul are rolul de președinte. 

Comisiile de cercetare sunt numite de conducerea organizației. 

(3) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către 

Comisie, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte; dispoziția de convocare (convocatorul) va preciza 

obiectul (motivul), data, ora și locul întrevederii și va fi expediată de îndată, prin poștă, cu confirmare de 

primire. 

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (3) fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile, Comisia având obligativitatea de a informa sindicatul din care salariatul sancționat face parte. 

(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate 

apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele și 

motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 

reprezentant al sindicatului.  

(6) Actele procedurii prealabile și rezultatele acestora vor fi consemnate într-un referat scris ce se 

întocmește de către persoana abilitată de comisie. 

(7) Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări – ieșiri al organizației actele prezentate 

în apărare și susținerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative, împreună cu 

celelalte acte de cercetare efectuate. 

(8) În cazul în care salariatul refuză a da nota explicativă, se întocmește un proces verbal de către 

persoana ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, prin care se stipulează refuzul acestuia de a da 

notă explicativă, act ce va fi anexat referatului. 

(9) Toate acțiunile menționate la punctele 2-8 vor fi consemnate de comisie într-un proces verbal a cărui 

copie va fi trimisă și persoanei propuse a fi sancționată 

(10) La stabilirea sancțiunii se va ține seama de următoarele: 

a) împrejurarea în care fapta a fost săvârșită; 
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b) gradul de vinovăție al salariatului; 

c) consecințele abaterii disciplinare; 

d) comportamentul general în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta; 

11.9. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată. 

11.10. Termenul de emitere a deciziei de sancționare respectiv inexistență a faptelor pentru care s-a 

realizat cercetare 

Aplicarea sancțiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu 

de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Același termen trebuie respectat și de comunicarea deciziei privind 

scris inexistența faptelor pentru care salariatul a fost cercetat. 

11.11. Cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor care au fost încălcate; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 

prealabile, sau motivele pentru care, prin neprezentarea fără un motiv obiectiv a salariatului la 

convocarea făcută, nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; 

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.  

11.12. Stabilirea sancțiunilor disciplinare 

(1) Sancțiunile disciplinare aplicabile abaterilor săvârșite de către salariați și constatate după procedura 

mai sus enunțată vor fi stabilite de către Consiliul de administraţie, inclusiv în conformitate cu atribuțiile 

stabilite prin fișa postului. 

(2) În cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a 

muncii stabilite prin prezentul Regulament sau de la cele stabilite prin Contractul colectiv de muncă 

aplicabil, angajatorul poate dispune concedierea numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile, 

în condițiile prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea prevederilor legale. 

11.13. Comunicarea deciziei de sancționare disciplinară 

Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și 

produce efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, 

ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de 

acesta. 

11.14. Contestarea deciziei de sancționare disciplinară 

Decizia de sancționare poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei circumscripție își are 

domiciliul / reședința persoana sancționată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

11.15. Reabilitarea disciplinară  

Sancțiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează: 

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancțiunea disciplinară constând în “avertisment scris”; 

b) în termen de un an pentru celelalte sancțiuni decât cea de “avertisment scris”, dacă salariatului nu i se 

aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin 

decizie a unității, emisă în formă scrisă. 

c) Daca s-a dovedit nevinovăția persoanei sancționate, persoanele cu rea credință care au determinat 

aplicarea sancțiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil și după caz penal. 

CAPITOLUL XII. Răspunderea patrimonială a angajatorului și a angajaților 
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12.1. Conducerea unității este obligată, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material din 

culpă unității în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere 

instanțelor judecătorești competente. 

Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. 

12.2. Răspunderea materială a salariaților are caracter personal, pentru antrenarea acesteia fiind necesar 

să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

1. calitatea de salariat a celui care a produs pagubă; 

2. fapta ilicită și personală a angajatului să fie săvârșită în legătură cu munca sa; 

3. existența prejudiciului cauzată angajatorului; 

4. existența raportului de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu; 

5. culpa salariatului. 

12.3.a) Recuperarea pagubei de către angajator se face prin reținerea sumei aferente acesteia din salariul 

salariatului vinovat de producerea pagubei.  

b) În cazul în care paguba a fost produsă de mai mulți angajați, cuantumul răspunderii fiecăruia se 

stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Dacă este dificil a stabili ponderea 

fiecăruia la producerea pagubei răspunderea se stabilește proporțional cu salariul său net de la data 

constatării pagubei și, unde este cazul, în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

12.4 Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră (așa cum este definită de lege), de alte 

cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 

al serviciului. 

12.5 În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură 

cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea 

contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de 

la data comunicării. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, nu poate fi mai mare decât 

echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.  

12.6 Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se 

cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. Ratele nu pot fi mai 

mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar 

avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv. 

12.7 În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe 

angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din 

salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului 

executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în 

muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcționar public, 

acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă. 

12.8 În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un 

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate 

adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă. 

CAPITOLUL XIII. Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale 

salariaților 
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13.1. Orice cerere sau reclamație venită din partea unui salvbariat are caracter confidențial și trebuie 

transmisă în scris către conducerea unității. Cererile sau reclamațiile verbale sunt nule. 

13.2. Constituie cerere orice solicitare care vizează obținerea de informații cu caracter personal, 

obținerea de materiale și instrumente care facilitează desfășurarea activității în firmă, obținerea de 

resurse materiale (împrumuturi, deconturi), obținerea de mijloace de transport care să faciliteze 

desfășurarea activității în firmă, etc. 

13.3. Fără a avea un caracter limitativ reclamațiile venite din partea unui salariat pot fi împărțite în: 

a) reclamații referitoare la încălcarea anumitor drepturi prevăzute de lege; 

b) problemele privind condițiile de muncă sau sarcinile trasate; 

c) conflictele apărute în procesul de muncă; 

13.4. În cadrul unității, reclamațiile de orice natură vor fi adresate conducerii. 

13.5. Cererile /reclamațiile vor fi soluționate în maxim 30 zile lucrătoare de către conducerea 

departamentului căruia i-a fost adresată. 

CAPITOLUL XIV. Reguli privind protecția maternității la locul de muncă 

 

14.1. În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau 

care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igienă, protecția sănătății și 

securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale. 

14.2. Salariatele gravide și/sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri 

trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel: 

a) salariata gravidă va anunța în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate, va depune 

în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei - document medical, completat de medic, 

însoțită de o cerere care conține infirmații referitoare la starea de maternitate și solicitarea de a i se 

aplica măsurile de protecție prevăzute de ordonanță; documentul medical va conține constatarea stării 

fiziologice de sănătate, data prezumtivă a nașterii, recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia 

pe timp de zi/noapte, precum și în condiții de muncă insalubre sau greu de suportat; 

b) salariata lăuză, care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie respectiv a 

concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau după caz a 63 de zile ale concediului de lăuzie, va 

solicita angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical 

eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut; 

c) salariata care alăptează, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, va anunța 

angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând 

documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist în acest sens care va cuprinde și 

recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia; 

14.3. Salariatele prevăzute la art.14.2 lit. a, b, c, din prezentul regulament au următoarele obligații: 

a) salariata mamă are obligația să efectueze, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie, concediul 

postnatal de 42 de zile, după naștere, sau după caz 63 de zile ale concediului de lăuzie; 

b) salariatele gravide și/sau mamele, lăuzele sau care alăptează au obligația de a se prezenta la medicul 

de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea, care va fi 

prezentat în copie angajatorului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data eliberării; 

14.4. Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți, procedee și 

condiții de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1 din OUG 96/2003, angajatorul este obligat 

să evalueze anual și să întocmească rapoarte de evaluare, cu participarea medicului de medicină muncii, 

cu privire la natură, gradul și durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc 

pentru sănătatea și securitatea angajatelor și orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării și pentru a 
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stabili măsurile care trebuie luate; 

14.5. (1) Angajatorii sunt obligați ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să 

înmâneze o copie a acestuia sindicatului / reprezentanților salariaților; 

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi 

supuse la locurile lor de muncă, precum și asupra drepturilor lor prin informarea privind protecția 

maternității la locul de muncă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de 

evaluare; 

14.6. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de către o 

salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 14.2 lit. a, b, c, din prezentul regulament, 

acesta are obligația să înștiințeze medicul de medicină muncii, precum și Inspectoratul teritorial de 

muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea. 

14.7. Angajatorului îi revin următoarele obligații: 

a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 14.2 lit. a, b, c, din prezentul regulament la riscuri 

ce le pot afecta sănătatea și securitatea, în situația în care rezultatele evaluării evidențiază astfel de 

riscuri; 

b) să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori 

copilului nou-născut, după caz; 

c) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și să nu anunțe alți angajați decât 

cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă, când starea de 

graviditate nu este vizibilă; 

d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute la art. 14.2 lit. a, b, c, din prezentul regulament 

care își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, astfel încât să li se 

asigure, la intervale regulate de timp, pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezândă sau, respectiv, 

pentru mișcare, la recomandarea medicului de medicină muncii; 

e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale, constând în ore libere plătite 

salariatei, în cazul în care investigațiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru; 

f) să acorde salariatelor care alăptează pauze de alăptare de câte o oră fiecare, în timpul programului de 

lucru/ să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic, fără diminuarea drepturilor salariale; 

g) să transfere la un alt loc de muncă, cu menținerea salariului de bază brut lunar, salariatele prevăzute la 

art. care desfășoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat; 

14.8. Pentru salariatele prevăzute la art. 14.2 lit. a, b, c, din prezentul regulament care desfășoară 

activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercusiuni asupra sarcinii și 

alăptării, angajatorul trebuie să modifice în mod corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă ori, să 

repartizeze la alt loc de muncă, conform recomandării medicului de medicină muncii sau a medicului de 

familie, cu menținerea veniturilor salariale. 

14.9. (1). În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească 

obligația prevăzută la art. 14.8., salariatele prevăzute la art. 14.2 lit. a, b, c, din prezentul regulament au 

dreptul la concediu de risc maternal, numai dacă solicitarea este însoțită de documentul medical, astfel: 

a) integral sau fracționat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a nașterii copilului, respectiv datei 

intrării în concediul de maternitate; 

b) integral sau fracționat după expirarea concediului postnatal obligatoriu și dacă este cazul, până la data 

intrării în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu 

handicap, până la 3 ani;  

c) integral sau fracționat, înainte sau după nașterea copilului, pentru salariata care nu îndeplinește 

condițiile pentru a beneficia de concediul de maternitate; 

2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate 
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depăși 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera 

un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de 

legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. 

14.10. Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizație de risc maternal, care 

se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

14.11. La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă de până 

la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal, salariata/salariatul 

are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiții de 

muncă echivalente, și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care 

ar fi avut dreptul în timpul absenței. La revenirea la locul de muncă în aceste condițiile, 

salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională a cărui durată este de 5 zile 

lucrătoare. 

CAPITOLUL XV. Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

15.1. Prelucrări automate de date cu caracter personal. Accesul utilizatorilor la bazele de date ce 

conțin date cu caracter personal se va efectua prin conturi personale de acces (nume de logare, nume de 

utilizator). Codurile de acces sunt protejate prin metode de autentificare (parole, certificate). Codurile de 

acces (conturi utilizator) sunt alocate individual pentru fiecare utilizator. Conturile de utilizator 

nefolosite o perioada 30 zile sunt șterse sau dezactivate permanent. Codurile de acces se vor dezactiva 

automat după un număr de 3 încercări de logare nereușite. Codurile de acces vor permite doar nivelul 

minim de acces la datele cu caracter personal ce sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu. Fișierele-jurnal de acces sunt păstrate cel puțin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor 

investigații. Dacă investigațiile se prelungesc, aceste fișiere se vor păstra atât timp cât se va considera 

necesar. Computerele și terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces restricționat. Copiile de 

siguranță se vor stoca în alte camere decât cele destinate utilizării computerelor, în dulapuri încuiate. 

15.2. Prelucrări manuale de date cu caracter personal. Documentele care conțin date cu caracter 

personal sunt ținute în fișete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. 

Documentele care conțin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operațiuni se vor 

preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora.  

15.4. Prelucrări manuale de date cu caracter personal care fac parte din categoria datelor cu caracter 

special. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua numai de către utilizatorii desemnați de 

instituție prin proceduri interne. 

15.5. Categorii de persoane. Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale clienților ca 

persoane fizice sau reprezentanților legali ai acestora, precum și candidaților la angajarea pe posturi din 

cadrul organizației. 

15.6. Scopul utilizării datelor. Organizația colectează, utilizează, prelucrează și furnizează datele 

personale oferite doar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, respectiv întocmirea 

documentelor de angajare, a contractelor comerciale și facturilor fiscale, soluționarea reclamațiilor și 

sesizărilor depuse de către consumatori.  

15.7. Utilizatorii bazelor de date din cadrul organizației au următoarele obligații specifice:  

 a) să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter 

personal precum și ale prezentului regulament intern;  

 b) să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la 

aceasta, în condițiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea 

datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 

cerute și consecințele refuzului de a le pune la dispoziție, drepturile prevăzute de lege, în special 
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drepturile de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care pot fi exercitate aceste 

drepturi; 

 c) să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și să 

acorde sprijin conducătorului operatorului pentru realizarea activităților specifice ale acestuia; 

 d) să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la 

sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

 e) să respecte măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator; 

 f) să informeze de îndată conducerea organizației despre împrejurări de natură a conduce la o 

diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate/ 

prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință. 

15.8. Drepturile persoanelor vizate de a fi informate. În cazul în care datele cu caracter personal sunt 

obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin 

următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective: 

a) scopul în care se face prelucrarea datelor;  

b) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;  

c) obligativitatea furnizării datelor și consecințele refuzului de a le furniza;  

d) dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi 

exercitate;  

e) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispozițiile legale, ținând seama de 

specificul prelucrării. 

15.9. Dreptul persoanelor vizate de a avea acces la datele personale. Orice persoană vizată are 

dreptul de a obține la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu 

sunt prelucrate de către organizație. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu 

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin 

următoarele:  

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau 

categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;  

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei 

informații disponibile cu privire la originea datelor;  

c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice 

prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;  

d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, 

precum și condițiile în care pot fi exercitate;  

e) informații asupra posibilității de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de 

a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legii. 

15.10. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de la art. 15.9., printr-o cerere întocmită 

în formă scrisă, înregistrată la registratura organizației și semnată, în cerere solicitantul poate arăta dacă 

dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau 

printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul 

va comunica informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea 

eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. 15.10. 

15.11. Dreptul persoanelor vizate de intervenție asupra datelor personale. Orice persoană vizată are 

dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: rectificarea, actualizarea, anonimizarea, 

blocarea sau ștergerea datelor sale;  

15.12. Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin.15.11, persoana vizată va înainta operatorului o 

cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la Registratură și semnată, în care poate arăta dacă dorește 
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ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-

un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

15.13. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. 15.11 precum și, dacă este 

cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana 

vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului 

exprimate potrivit alin. 15.12. 

15.14. Dreptul persoanelor vizate de opoziție. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice 

moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă 

obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție 

justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.  

15.15. În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. 15.14. persoana vizată va înainta operatorului 

o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la Registratură și semnată. În cerere solicitantul poate 

arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă 

electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai 

personal.  

15.16. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. 15.14. 

precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal 

referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.  

15.17. Dreptul persoanelor vizate de a nu fi supuse unei decizii individuale. Orice persoană are 

dreptul de a cere și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte 

juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată 

prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența 

profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte. Respectându-se celelalte 

garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate, numai în 

următoarele situații:  

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de 

încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele 

măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului 

interes legitim; 

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim 

al persoanei vizate.  

15.18. Dreptul persoanelor vizate de a se adresa justiției. Fără a se aduce atingere posibilității de a se 

adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru 

apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un 

prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței 

competente pentru repararea acestuia.  

15.19. Comunicarea datelor cu caracter personal. (1) Datele cu caracter personal se pot comunica 

între operator și împuterniciții acestuia sau între operator sau împuterniciți ai acestuia și alte instituții ori 

organisme publice sau entități de drept public sau privat în una dintre următoarele situații:  

a) dacă persoana vizată și-a dat consimțământul expres și neechivoc pentru comunicarea datelor sale;  

b) fără consimțământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.  

(2) Comunicarea datelor cu caracter personal în situațiile prevăzute la alin. (1) se poate face dacă este 

îndeplinită una dintre următoarele condiții:  

a) comunicarea se efectuează pe baza unui contract sau, după caz, a unui document de cooperare care 

trebuie să cuprindă cel puțin: temeiul legal al prelucrării și scopul acesteia, termenul maxim de 

prelucrare, drepturile și obligațiile părților, modalitățile de asigurare a securității prelucrărilor și de 
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respectare a drepturilor persoanei vizate, precum și mențiunea că datele pot fi utilizate doar de structura 

beneficiară și numai în scopul pentru care au fost solicitate;  

b) comunicarea se efectuează în baza unei solicitări scrise, care trebuie să cuprindă temeiul legal, 

scopul prelucrării și datele solicitate, precum și, dacă este cazul.  

(3) Comunicarea datelor cu caracter personal de către operator și împuterniciții acestuia se poate face și 

on-line, cu respectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) și asigurarea securității sistemelor de comunicații a 

datelor cu caracter personal. 

(4) Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat și li s-a recunoscut dreptul de 

opoziție nu pot face obiectul prelucrării.  

15.20 (1) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate unității trebuie să conțină 

datele de identificare a solicitantului, precum și motivarea și scopul cererii, conform prevederilor legale. 

(2) Cererile care nu conțin elementele prevăzute la alin. (1) se restituie pentru completare, iar cele care 

nu se încadrează în condițiile prevăzute de lege se resping, menționându-se motivele pentru care 

comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă. 

(3) Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, operatorul verifică dacă acestea sunt exacte și, 

dacă este cazul, actualizate.  

(4) În situația în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate, operatorul are 

obligația de a informa destinatarii respectivelor date asupra neconformității acestora, cu menționarea 

datelor care au fost modificate.  

(5) La comunicarea datelor cu caracter personal operatorul atenționează destinatarii asupra interdicției 

de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.  

15.21. Măsuri tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Toate documentele care 

conțin date cu caracter personal se înregistrează și urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, 

transport, transmitere, distrugere și arhivare stabilite prin Legea Arhivelor naționale și prin proceduri 

interne. 

CAPITOLUL XVI. DISPOZIȚII FINALE 

1) Acest regulament intră în vigoare de la data luării la cunoștință și semnării de către fiecare angajat al 

unității și este obligatoriu pentru toți angajații. 

2) Persoanele nou angajate sau persoanele detașate de la un alt angajator, vor fi informate din momentul 

începerii activității asupra drepturilor și obligațiilor ce li se aplică și care sunt stabilite prin prezentul 

Regulament. 

3) Orice variantă precedentă a Regulamentului intern, precum și alte dispoziții anexe ale acestuia se 

anulează începând cu data intrării în vigoare a acestui regulament. 

4) Prevederile prezentului regulament pot fi modificate de către conducerea unității, cu consultarea 

sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Modificările se pot face prin act adițional la 

prezentul Regulament sau prin reeditare cu respectarea numerelor de ordine și intră în vigoare imediat 

după prelucrarea modificărilor cu toți angajații și certificarea sub semnătură de către aceștia a 

prelucrării. 

5) Prevederile prezentului Regulament intern se completează cu proceduri, regulamente ulterioare, după 

caz, care vor face parte integrantă din acesta. 

_______________________________________ 

DIRECTOR, 

Prof. OZARCHEVICI DORINA 
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